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Fossekallen er 20 år. Det er mange
formål et slikt blad skal fylle, det var
de fullt klar over, de som var blad-
styre ved starten i november 1954.
«Å skape trivsel og arbeidsglede»
skrev de aller øverst, akkurat det var
kanskje å gape litt for høyt. «Være
med å skape . . . .» var det nok de
mente, og det har bladet gjort. Triv-
sel og arbeidsglede bygger på så man-
ge forhold, langt utenfor både blad
og arbeidsplass. Men det hjelper, og
det behøves, å få kjennskap til hver-
andres arbeid og arbeidsvilkår, å få
utdypet forståelsen av den betydning 


etatens virksomhet har, og av den
rolle de enkelte medarbeidere har, og
ikke minst — å få gi og motta
meningsytringer om forhold, store og
små, som det kan gjøres noe med. Alt
dette er fra det første bladstyres liste,
og den gjelder for Fosskallen den dag
i dag. Vel nok kunne vi ønske å ha
større ressurser til vårt blad, men med
den ramme det nå har må det være
en glede for redaktør og bladstyre
å se hvordan målsettingen fra star-
terne er oppfylt. Hilsen og takk til
dem, og til alle som har vært med å
fylle rammen!

Vidkunn Hveding.



Fossekallens
historie

Det er kanskje litt tidlig å skrive
Fossekallens historie ennå. Men så mye
synes vi bør være sagt, som at initiativet
ble tatt av Vassdrags- og Elektrisitets-
vesenets Ingeniørforening i et brev til
Administrasjonsavdelingen av 2. desem-
ber 1952. Deretter ble det nedsatt et ar-
beidsutvalg bestående av sivilingeniørene
Arnesen, Sotaaen, Herstad og Hauge.

På grunnlag av utvalgets redegjørelse
fremmet Hovedstyret forslag om be-
vilgning på budsjettet for 1954/55 til et
meddelelsesblad for etaten.

Etterat bevilgning var gitt, fastsatte
Hovedstyret i møte den 9. juni 1954 in-
struks for utgivelsen.

Bladets navn

Vi spekulerte både lenge og vel før vi
kunne bli enig med oss selv om hvilket
navn som etter vår mening hadde flest
fortrinn. Når valget ble så vanskelig, må
det komme av at de mange forslagsstil-
lere hadde tatt oppgaven minst like al-
vorlig som oss.

Med dette vil vi si dem alle vår beste
takk for utvist interesse. En spesiell takk
tilkommer avdelingsingeniør C. S. Sot-
aaen, som foreslo «Fossekallen». Hans
forslag var for øvrig ledsaget av Wel-
havens dikt om fossekallen som gjengis
i dette nummer av bladet.

Fossekallen nr. 1-54.

Fossekallens
formål

Fossekallens formål er å skape triv-
sel og arbeidsglede blant oss som
gjennom vårt virke er knyttet til Vass-
dragsvesenet. Bladet skal etter de be-
vilgende myndigheters bestemmelse
først og fremst bringe positivt infor-
merende stoff. For øvrig trekker blad-
styret opp retningslinjene for bladets
innhold og utstyr.

Det nåværende bladstyre er blitt
enig om at bladet først og fremst skal
ta sikte på å gi Vassdragsvesenets ar-
beidere og tjenestemenn kjennskap til
hverandres arbeid og arbeidsvilkår og
til de metoder som brukes og de re-
sultater som oppnås på de ulike felter
av etatens omfattende virksomhet.
Bladstyret tror at dersom bladet på
denne måten kan utdype forståelsen
av den betydning etatens virksomhet
har og den rolle de enkelte arbeidere
og tjenestemenn spiller, så har det
vært med å oppfylle det grunnleggen-
de vilkår for trivsel og arbeidsglede.

Videre skal Fossekallen hjelpe til å
gjøre oss — som er knyttet sammen
gjennom arbeidet — bedre personlig
kjent med hverandre. Derfor skal bla-
det ikke bare fortelle om arbeidet,
men også om dem som utfører det,
bringe notiser om nyansettelser og av-
gang, om fritidssysler osv. Vi tror at
også slikt stoff tjener Vassdragsvese-
nets interesser. Godt samarbeid beror
på gjensidig hjelpsomhet, og vi har
utvilsomt mest glede av å hjelpe folk
som vi kjenner.

Endelig håper bladstyret at Fosse-
kallen skal bli et forum for menings-
ytringer om forhold innen Vassdrags-
vesenet som det kan være grunn til å
rette på. Kanskje kan vi derigjennom
oppnå å gi helt håndgripelige bevis på
at bladet vårt gjør nytte for seg.

Om det program som bladstyret
har stilt opp skal kunne oppfylles, vil
bl.a. avhenge av om etatens arbeidere
og tjenestemenn holder redaksjonen
underrettet om det som foregår. Her-
med er det ikke redaksjonens mening
å fralegge seg sitt ansvar. Vi vil bare
peke på at det må samarbeid til om
bladet skal bli godt. Redaksjonen lo-
ver på sin side å gjøre sitt beste.

Redaksjonen lover på sin side å
gjøre sitt beste.

En sang-fugl
Hvor Larm af Fossevældet
kuer al anden Røst
der bygger og bor paa Fjældet
en Fugl med Sanger-Bryst.
I dunkleste Klippe-Kløfter,
ja tæt ved Elvens Fald,
sin freidige Røst den løfter, —
og derfor hedder den Fossekal.

Mens Regn af Skummet driver
gjennem dens Rugested,
dens Sang og Flugt beliver
Vandenes øde Bred.
Men mangen en Gang, til Takke
for Triller og blide Kvad,
faar Fuglen over sin Nakke
et isnende, umildt Styrtebad.

Dog aldrig den forlanger
at kvæde i Blomster-Duft,
og ei, som Skovens Sanger
den undflyr Vintrens Luft.
Paa Is, som Taage slører,
i Elvegruben trang,
alene, for døve Ører,
den hæver endnu sin friske Sang.

Men skal en Sanger trives
i Fossekallens Kaar,
maa han for Alting drives
af Iver, som forslaar, —
dertil af Himlen skjænkes
en rigtig Fjeder-Pels,
som taaler at overstænkes
af bistert brusende Vand tilfjelds.

J. S. Welhaven.

Frå side 2 nr. 1-54.
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Våre oppgaver Av Fredrik Vogt — Frå Fossekallen nr. 1-54

Norges vassdrags- og eltktrisitets-
vesen har mangesidige arbeidsopp-
gaver, tilsynelatende kanskje med
liten indre sammenheng. Hva er f.eks.
sammenhengen mellom forbygnings-
avdelingens og elektrisitetstilsynets
virkeområder? Den ene arbeider med
å beskytte dyrket jord mot flomska-
der og med å vinne inn ny jord til
dyrking. Det annet skal passe på at de
elektriske anlegg blir tilfredsstillende
utført. Hvorfor ligger så vidt forskjel-
lige oppgaver under samme etat?

Det er et nærliggende spørsmål. Og
når vi nå står ved den milpel at vi —
omsider — skal utgi vårt eget blad,
kan det være verd å tenke gjennom
dette. Bladet har jo som en av sine
oppgaver å virke som et samlende
ledd mellom oss alle, og da bør vi vite
hva som skal samles, og hvorfor.

Våre oppgaver er selvsagt tradi-
sjonsbundne, vokst fram med den
historisk utvikling I vår første trykte
årsberetning (1951/52-1952/53) fant
vi det hensiktsmessig å gi en historisk
oversikt over etatens utvikling. Den
som vil gå mer i detalj får bla tilbake
dit. Men skal vi søke å gi et overblikk
over våre oppgaver, hvorfor vi er her,
da må vi begynne fra kanten.

Begynnelsen kan føres tilbake til
den felles dansk-norske Kanaldirek-
tion fra 1804, noen år senere utvidet
til å omfatte både kanal-, havne- og
fyrvesenet. Slik ble det arbeidet videre
også etterat vi i 1814 skilte lag med
Danmark og fram til fyrvesenet ble
utskilt i 1841 og havnevesenet i 1846.
En kort tid lå også jernbanesaker
under samme etat, men ble raskt skilt
ut. Dermed ble altså «Kanalvesenet»
stående for seg som egen etat, riktig-




nok i meget beskjedne former, for be..
handling av alle vassdragssaker.

Gjennom en samlende «ingeniør-
kommisjon» hadde en ellers den gang
et organisert samarbeid med Statens
andre tekniske etater — noe vi vel
kunne trenge også i dag.

Som navnet sa, Kanalvesenet kana-
liserte våre vassdrag. Det satte seg
minnesmerker særlig ved kanalene i
Skiens og Haldenvassdragene. Men
det drev dessuten hydrologiske under-
søkelser og forbygningsarbeider, og
det hadde fløtningssaker i den ut-
strekning disse kom til sentraladmi-
nistrasj onen.

Da mulighetene åpnet seg for en
storstilet utnyttelse av elektrisk energi
i tiden før århundreskiftet, tok Staten
— i 1891 — først opp som sin opp-
gave å gjennomføre kontroll med de
elektriske anlegg, særlig ut fra fare-
momentet. Dette ble ordnet ved egne
organer, utenom Kanalvesenet.

I verden ellers var et slikt skille
nærmest en selvfølgelighet. Der pro-
dusertes jo den gang, som nå, den
overveiende største del av den elek-
triske energi i varmekraftverk.

I årene etter århundreskiftet ble og-
så dannet nye institusjoner til behand-
ling av andre vassdrags- og elektrisi-
tetssaker. I en rekke år hadde man
dermed 4 sideordnede organer.

I Norge gikk imidlertid utviklingen
raskt over i andre baner: Etterat en
lærte å overføre elektrisk energi over
større avstander, har vannkraften gitt
grunnlaget for elektrisitetsforsyningen
på en ganske annen måte enn i andre
land. Hos oss produseres gjennom-
snittlig 99,7 prosent av den elektriske
energi med vannkraft mot bare 38
prosent i resten av Vest-Europa, 13
prosent i Sovjet, 25 prosent i USA,
osv. Dermed er det hos oss blitt en
uvanlig nøye sammenheng mellom
vassdrags- og elektrisitetssaker.

P,g,a, disse våre særlige forhold ble
det funnet hensiktsmessig å samle
alt under en etat, og i 1920 vedtok
Stortinget dette: Norges Vassdrags-
og Elektrisitetsvesen — i daglig tale
Vassdragsvesenet — ble organisert
som en enhet, med sitt stortingsvalgte
hovedstyre og en generaldirektør som
formann i dette.

Vår instruks sier, at Vassdragsvese-
net, med sitt stortingsvalgte hoved-
styre, har plikt til å våke over det of-
fentliges og almenhetens interesse i
vassdragene og til å våke over og
fremkomme med forslag om hva det 


fra statens side bør gjøres til fremme
av vannkraftens utnyttelse og elektri-
sitetsforsyningen i landet.

Vassdragsvesenet er selvsagt under-
lagt et departement, nå Industridepar-
tementet (departementsnavnene og
fagområder har skiftet noe opp gjen-
nom årene). Men vi må være klar
over betydningen av at det har sitt
stortingsvalte hovedstyre med en slik
instruks. Det gir både et særlig an-
svar og en særlig rett til helt selv-
stendig å avgi uttalelser og innstillin-
ger på fritt grunnlag.

Etatens indre organisasjon har etter
hvert endret seg noe, særlig ved Stor-
tingsets vedtak i 1933, som la grun-
nen for den nåværende ordning. Den
gang regnet riktignok både de admi-
nistrative myndigheter og Stortinget
med at arbeidet med landets elektri-
sitetsforsyning i sin alminnelighet til-
hørte en stort sett avsluttet epoke. En
antok at Vassdragsvesenets arbeid for
fremtiden ville bli begrenset til kon-
troll, konsesjonssaker og til driften av
de kraftverker staten allerede hadde
bygd. Utrolig nok, sett i lys av det
som siden har skjedd. Dermed ble da
også etaten den gang beklippet, til
stor skade for arbeidet gjennom man-
ge år. Først med oppgavene som
meldte seg etter krigen er det igjen
blitt mulig å bygge ut administrasjo-
nen. Men det er ikke funnet grunn til
prinsipielle endringer fra administra-
sjonsordningen av 1933. Dermed har
etaten i dag sine 8 avdelinger, to av
dem (A og B) er kommet til etter
krigen:

Administrasjonsavdelingen . 	 (A)
Vassdragsavdelingen 	 (V)
Forbygningsavdelingen 	 (F)
Hydrologisk avdeling 	 (H)
Elektrisitetsavdelingen 	 (E)
Tilsynsavdelingen 	 (T)
Kraftverksavdelingen 	 (K)
Bygningsavdelingen 	 (B)

Etter sine funksjoner kan avdelin-
gene sammenfattes gruppevis:

Hydrologisk avdeling, særlig for
målinger og undersøkelser av de na-
turgitte forhold.

Vassdrags-, Elektrisitets- og Til-
synsavdelingene dels kontrollerende,
men også med aktive oppgaver som
f.eks. elektrifiseringen av de mørke
områder.

Forbygnings-, Kraftverks- og Byg-
ningsavdelingene som utførende or-
ganer ved bygging og drift av statens
egne anlegg.
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Administrasjonsavdelingen som et
felles organ for etatens administrative
saker.

Litt nærmere om de enkelte avdel-
inger tør her være på sin plass:

Almene undersøkelser av vassdra-
gene utføres av den hydrologiske av-
deling. Den måler fallforholdene og
nedslagsfeltene ved våre vassdrag,
vassføringen med dens variasjoner og
isforholdene. Dette gir oss det nød-
vendige grunnlag for utnyttelse av
vassdragene og for arbeid i disse.

Ved å gi faktiske opplysninger om
naturforholdene i våre vassdrag står
den hydrologiske avdeling til tjeneste
både for etatens øvrige avdelinger og
for alle ellers i landet.

Det bringer alltid sine særlige pro-
blemer når menneskene skal «forbed-
re» naturen, slik som vi stadig må
gjøre det når vi nytter vassdragene.
Det ligger da til den hydrologiske av-
deling, ikke bare å studere tilstanden
i dag, men også å kunne forutsi virk-
ningene av våre arbeider. Et for ti-
den særlig aktuelt eksempel, hvilke
virkninger kan våre vassdragsreguler-
inger få for isforholdene, med skader
eller forbedringer for dem som bor
langs vassdragene?

En kunne kanskje si, at da burde
Vassdragsvesenet også arbeide selv-
stendig med fiskerispørsmål for vass-
dragene. Men de saker behandles som
kjent av andre, og vel er det. Vi har
nok å stri med likevel.

Vi har dernest våre kontrollerende
oppgaver. Dels slike hvor Vassdrags-
vesenet selv har avgjørelsen, dels av-
gir vi innstillinger til departementet.
En må ha særskilt tillatelse for å ut-
føre større anlegg i vassdragene eller
høyspente elektriske anlegg og for
ekspropriasjoner. Dels gis de med det
høytidelige navn «konsesjoner», dels
på vanlig mindre høytidelig norsk
som «tillatelser», avhengig av sakens
art og omfang. Vi får dessuten til ut-
talelse saker om lån til kommunale
anlegg innen våre arbeidsområder og
en rekke andre saker som approba-
sjon av vedtekter, tariffer og budsjet-
ter. Videre har Vassdragsvesenet den
tekniske kontroll av konsederte og
enkelte andre anlegg i vassdragene og
av elektriske sterkstrømsanlegg, dette
særlig for å sikre andre mot materielle
og helsemessige skader.

Det rinnende vann brukes ellers
ikke bare til å lage elektrisitet av, men
f.eks. også til å drikke. Jo mer sam-
funnet industrialiseres, med megen
tettbebyggelse, desto flere oppgaver
gir også det de kontrollerende organer
med vann og kloakksaker.

De forskjellige kontrollerende opp-

gaver er lagt under Vassdrags-, Elek-
trisitets- og Tilsynsavdelingene (elek-
trisitetstilsynet). Dessuten har disse
avdelinger en rekke andre oppgaver.
Særlig nevnes Elektrisitetsavdelingens
arbeid med elektrisifiseringen av de
mørke områder, med finansiell støtte
fra staten. Nettopp dette arbeid har
vel i de senere år vært det som har
belastet avdelingen sterkest.

Elektrisitetstilsynet er ellers organi-
sert med 6 distriktskontorer under det
sentrale kontor ved hovedstyret. De
andre kontrollerende avdelinger er
derimot helt sentralisert i Oslo.

I sin tid satte konsesjonslovgivnin-
gen avgjørende skillelinjer i norsk po-
litikk. Nå går slike saker tildels etter
opptrukne retningslinjer, men ennå
hender det jo at en kommer inn på
delikate konfliktsaker hvis forberedel-
se er meget krevende. Det kan være
nok å nevne spørsmålet om kraft-
eksport som eksempel. Lovgivningen
er heller ikke noe en gang for alle
avsluttet. Akkurat nå arbeides det
med endringer i reguleringsloven, og
det trekker igjen med seg endringer
også i andre.

Forbygningsavdelingen er den som
nærmest bærer videre tradisjonen fra
det gamle Kanalvesens tid. Organisa-
sjonsmessig arbeider den med 5 di-
strikskontorer under det sentrale kon-
tor ved hovedstyret.

Om en sammenligner våre elver
med de store kontinenters floder, kan
våre oppgaver med elveforbygninger
synes beskjedne, Tenk f.eks. på de
mange «sorgens elver» i India og
China, flere av dem som i flom kan
oversvømme flate jordbruksområder
av størrelse som hele stater i Europa,
utslette livsmuligheter for store be-
folkningsmasser og også direkte ta
mange menneskeliv. Våre vassdrag
har ikke slike dimensjoner. Asias land
har ennå bare i liten grad maktet å
beskytte seg mot flomherjinger, til
stor skade for sine levemuligheter. Vi
kan forholdsvis lettere beskytte oss,
men vi har også lite dyrket jord å av-
stå. Etter hvert som de sultende 2/3
av jordens befolkning får større del
av matproduksjonen, blir det kanskje
ikke lenger så lett for oss å importere
jordbruksvarer. Med den utsikt for
fremtiden må vi se det som en helt
direkte livsviktig oppgave for oss å
sikre hva vi har av brukbar jord. Der-
for forbygningsavdelingens arbeid
med å beskytte elvebreddene mot ut-
gravninger, med å minke fIommene
og med senkninger av vann og elve-
løp for å tørrlegge dyrkningsland. I
det lange løp kan dette bety langt mer
for oss enn det en regner seg til ved 


å veie vinning og kostnad i dagens
kroner.

Ved vassdragsreguleringer kommer
det samme synspunkt inn. Dessverre
er det bare unntaksvis mulig å skaffe
de magasiner kraftutbyggingen tren-
ger uten å demme ned grunn. Når
konsesjon skal gis, må en da veie dis-
se — og andre skader mot vinnin-
gen i kraft. La oss heller ikke glemme
landskapets skjønnhet! Valget er ikke
alltid lett. Det kan ikke være nok å
sammenligne vinning og tap i kroner
hvor det gjelder uerstattelig jord. La
oss da heller så vidt mulig nytte re-
guleringsmuligheter på høyfjellet,
hvor skadene er av en annen art, selv
om de også der kan være smertelige.

Selv om Vassdragsvesenet har man-
ge oppgaver som de foran nevnte,
står vi likevel for mange først og
fremst som utbygger av vannkraft og
selger av elektrisitet. På budsjettet tel-
ler også denne del av virksomheten
mest.

I dag driver Vassdragsvesenet
kraftstasjoner med om lag 22 prosent
av maskinkapasiteten for hele landet,
men har anlegg under utførelse til-
svarende 30 prosent av landets hele
byggeprogram. Etaten er dermed lan-
dets største «kraftverkskonsern». Det
har dessuten bygd store deler av stam-
linj enettet i sine kraftverksområder,
til nytte også for andre.

I enkelte land er det ren privat
drift av kraftforsyningen, i andre ren
statsdrift, med alle overgangsformer.
Det får hver gjøre opp som det pas-
ser for dem.

Hos oss er staten bare en part og
selger nesten bare engros. Fylkene,
kommunene og de halvoffentlige
kraftlag har en vesentlig del av den
øvrige kraftproduksjon for alminne-
lig forsyning og mesteparten av elek-
trisitetsfordelingen. Private kraftverk
er i stor utstrekning bygd for for-
syning av industrien, et enkelt større
også for alminnelig forsyning.

Det synes som denne fordeling av
oppgavene på stat, kommuner og pri-
vate passer bra hos oss. Staten må tre
inn i visse tilfelle og har også til opp-
gave å virke regulerende ved sin
kraftpolitikk og å bistå der hvor di-
striktene ikke selv kan ventes å greie
oppgavene. Men staten skal nødig be-
fri distriktene fra plikten til selv å ta
initiativ. Selv bortsett fra at det ville
bringe umåtelige overgangsvansker,
tror jeg for min part det ville være
uheldig om staten skulle overta hele
elektrisitetsforsyningen. I et land med
vår geografi og våre avstander ville
det bli ytterst komplisert. Og det ville
fremme kravmentaliteten med «hain
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Harald Hansen
En veteran har avsluttet sitt arbeide

ved forbygningsavdelingen. Arbeids-
formann Harald Hansen, Furnes, har
troppet av etter oppnådd alders-
grense.

Han begynte ved forbygningsarbei-
dene i Flagstadelva på Hedmarken
høsten 1938 og siden den gang har
han hatt sitt virke ved forbygnings-
og senkningsanlegg i vassdragene
over hele Hedmark fylke, med kor-
tere avstikkere til Oppland og Østfold.

Fra 1945 har han vært arbeidsfor-
mann. I gamle dager kalte man en
formann som ble betrodd ledelsen av
en stor arbeidsstokk for utførelse av
et stort og krevende arbeide for stor-
bas. Det er nettopp storbas Hansen
har vært. Med kyndighet og myndig-
het ledet han sin arbeidsstokk som
mange ganger kunne bestå av opptil
30 mann.

Hansen er en mann av den gamle
skole, der man fikk lære at hårdt ar-
beid er en absolutt nødvendighet for
en anleggsarbeider. I årene før «ma-
skinalderen» gjorde sitt inntog ved
forbygningsanleggene ble alt tung-
arbeide utført ved hjelp av muskel-
kraft. Den gang fungerte anleggs-
arbeiderne både som gravemaskin og
bulldozer. Hansen er en av dem som
i full monn har fått stifte bekjennskap
med dette slitet. Han har fått prøve
hva det vil si å stå i en skjæring uke
etter uke og laste tunge ørmasser
med hakke og spade, og trille dem ut
med «sluskebåre», ofte opp bratte
elveskråninger. Et slit som krevde sin

stat betale», — hvis en da ikke satte
prisene slik at det virket dempende.

Heller ikke bør vel staten overta
detaljsalget. Det greier nok distriktene
selv best.

Derimot tror jeg nok at staten ikke
kan eller bør vike tilbake for å over-
ta en stor del av stamlinjeanleggene i
områder med stor fellesinteresse både
fra statens og andre kraftverk.

Selv om staten fremtidig holder seg
til bare 20 til 30 prosent av kraftpro-
duksjonen, vil det gi nok oppgaver
både for bygnings- og kraftverks-
avdelingen, for anlegg og drift. Etter
hvert som konsesjonslovgivningens
hjemfallsrett begynner å virke, vil for
øvrig statens andel av kraftverkene
automatisk vokse.

Etter frigjøringen vokste etatens ar-
beidsoppgaver voldsomt opp. Det
fremtvang opprettelsen av en egen
administrasjonsavdeling. Under den
hører administrative spørsmål for hele

mann fullt ut om akkorden skulle gå
bra, et slit som medførte mye svette
og verkende rygg. Stor og sterk som
Hansen var ,ble det han som måtte
ta de tyngste takene i laget.

Den unge generasjon som arbeider
ved anleggene i dag har sikkert ikke
lett for for å forestille seg hva det
kostet av slit å flytte tusenvis av ku-
bikkmeter gravmasse og stein med
hakke, spade og trillebår. For Han-
sen fortoner anleggsarbeidet av i dag
seg som rene søndagsskolen, sam-
menlignet med denne tiden.

Hansen har fulgt med utviklingen
fra den gamle tid til i dag da maski-
nene har tatt over alt det tunge ar-
beidet. Han har vist en stor evne til
å tilpasse seg de nye forhold dette
medførte.

etaten, herunder personale, budsjett,
kassa, regnskapssaker m.v. Det tar er-
faringsmessig noe tid å venne seg til
omordninger, men etter hvert viser
denne omordningen av administrasjo-
nen seg nå både meget nyttig og nød-
vendig.

Det er vassdragene og utnyttelsen
av dem som binder etaten og oss sam-
men, selv om oppgavene ellers kan
være ulikeartede.

Våre elver og sjøer gir liv i land-
skapet, og de er livgivende for oss. La
gå at flom kan herje, men det rinnen-
de vann er dog en av våre rikdoms-
kilder.

Måtte det da også gi oss en særlig
arbeidsglede innen Vassdragsvesenet!
La oss også håpe at dette blad vil
fremme det gode samarbeid innen
etaten, det samarbeid som er nødven-
dig for at vi skal kunne løse våre
oppgaver!

Fossekallen nr. 1 - 54.

Det var bestandig hyggelig å be-
søke Hansen på hans arbeidsplass.
Der var det alltid orden i sakene. Det
sto respekt av ham, og som den dyk-
tige anleggsmann og ordensmann han
var, tålte han ingen slinger i valsen
av sine karer. Hans ord var lov. Han-
sen hadde god innsikt i og stor in-
teresse for sitt yrke og en utpreget
samarbeidsevne. Han tenkte fremover
og hadde plan i sitt arbeide.

Sitt gode humør har han bevart
gjennom alle påkjenninger og prøvel-
ser. Alltid hadde han en visestubb
han nynnet på og det kunne vanke en
og annen solosvingom i brakka også,
eller «Kåken» som han selv kalte
den.

Hansen er omgjengeligheten selv
og har en egen evne til å komme i
kontakt med menneskene over alt der
han ferdes. Han er med tiden blitt en
kjent og velsett person over mestepar-
ten av Hedmark og spesielt er det
nok mange i Østerdalen som vil savne
ham når han nå har avsluttet sitt vir-
ke der, men en og annen tur vil han
sikkert gjøre heretter også for å be-
søke kjente og følge med i hva som
skjer ved anleggene.

Vi vil takke for hyggelig samar-
beide og for innsatsen ved anleggene
og undertegne de takker spesielt for
alle hyggelige stunder vi har hatt
sammen i snart en menneskealder. Vi
ønsker deg riktig mange gode år som
pensj onist.

Erling Langdalen.

Frå Brenytt
ENGAVATN: Lillian Tenden og

Bjørg Ladehaug har sendt Brenytt et lite
sommervers som vi trykker til felles
oppbyggelse og avsynging uten at redak-
sjonen kan tiltre siste linje 100 prosent.
Melodien skulle være enkel å finne:

Du skal ikkje sova bort Nordlandsnatta
ho er for Ijos til det
Då skal vi springa rundt Engavatnet
under den bleikblåe bre

Du skal ikkje sova bort slamtoppnatta
ho er for varm til det
Då skal vi sitja ved elvebredda
— ha mange plastflasker med

Du skal ikkje gløyme bort limnigrafen
når fuglane syng i fred,
og bøye deg djupt over vannstandsmerket
og skrive det heile ned.

Du skal ikkje sjå på «Helgelandsbukken»
og heller ikkje på «ur»
sjå du då i staden rett fram for banken
der isfjella ligg på lur.

Du skal ikkje tenkje på Vassdragsvesenet
når vannstanden er gått ned
då skal du sova bort Nordlandsnatta
og heile dagen med . . . .
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Tre hundreår med vitenskapelig hydrologi
1674 utkom boken «De l'origine

des fontaines» (Kildenes opprinnelse)
ved forlaget Pierre le Petit i Paris.
Forfatteren var franskmannen Pierre
Perrault, og denne boken blir i dag
ansett som det første vitenskapelige
verk innen hydrologien. Det var den-
ne boken som var årsak til at man
nylig feiret 300-års jubileet for den
vitenskapelige hydrologi. Stedet var
Unesco, Paris, og begivenheten ble
markert ved et festlig innslag under
«End of Decade Conference», 2.-13.
september 1974.

Selve feiringen var lagt opp med
en rekke foredrag av inviterte fore-
dragsholdere. Emnene var i alt ve-
sentlig viet hydrologiens historie, men
enkelte foredragsholdere rettet også
blikket fremover i tiden. Det kan
selvsagt diskuteres i hvilken grad det
er riktig å fremheve Perraults arbeid i
den grad som det nå blir gjort. Gans-
ke sikkert finnes det også andre eldre
publikasjoner av tilsvarende faglig
kvalitet, men de har bare ikke blitt
kjent i den grad som «De l'origine
des fontaines».

Delegasjonen fra Iran presenterte
et papir hvor de redegjorde for en
persisk bok fra det 10. århundre.
Denne boken, «Undersøkelser av
gjemt vann», var skrevet av M. H.
Karadji som døde i 1016. Boken var
ukjent for den vestlige verden inntil 


den ganske nylig ble oversatt til
fransk. Den har blant annet et kapittel
om det hydrologiske kretsløp, og Ka-
radji beskriver dette som en konti-
nuerlig naturlig prosess som begynner
med fordunstning av vann. Han sier
blant annet at vannet går over til luft
på varme steder og kondenseres igjen
som regn og snø på kalde steder i de
kalde årstider.

Karadjis oppfatning av kretsløpet
var nok noe ufullstendig etter det vi
mener i dag, men det er ganske opp-
siktsvekkende at han virkelig kunne
komme med så avanserte tanker alle-
rede før år 1000. De europeiske sivili-
sasjoner hadde på samme tid og i
mange hundre år fremover forskjel-
lige vrangforestillinger om vannets
kretsløp. Det finnes teorier som hev-
der at elvene kommer fra store under-
jordiske basseng som igjen står i for-
bindelse med havet.

Pierre Perrault var den første som
ved direkte målinger kunne vise at
nedbøren var tilstrekkelig til å for-
syne elvene med vann. Hans verk var
et stort fremskritt innen kvantitativ
hydrologi og fortjener nok den ære-
fulle plass det er tildelt.

I tiden etter 1674 kom det en rekke
hydrologiske verk av andre forfattere.
Edme Meriotte var kanskje en større
fagmann enn Perrault. I 1686 publi-
serte han resultater av målinger i

Seinens nedbørfelt ned til Paris. Disse
var ikke vesensforskjellige fra dem
Perrault hadde publisert 12 år tid-
ligere.

Engelskmannen Edmond Halley bør
også nevnes. Han er først og fremst
kjent for sine eksperimenter med for-
dunsning og kom med epokegjørende
publikasjoner i årene 1687, 1691 og
1694.

Her hjemme i Norge var 1600-tal-
let en lite aktiv periode. Vi fikk rik-
tignok ganske pålitelige kart over lan-
det i dette århundrede, men de var
alle tegnet og utgitt i utlandet. På
1700-tallet kom en rekke avhandlin-
ger, svært mange fra «opplysnings-
prestene», men også fra Kongens
Kjøbenhavn kom det store verk om
naturforholdene i Norge.

Symposiet i Paris ga oss en lang
rekke dokumenter om fagets historiske
utvikling. Dette er interessante og
viktige papirer for fagmannen — for
en bør kjenne den historiske utvikling
for bedre å kunne skue inn i frem-
tiden.

i. Otnes.

Etter Perrault
1674
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Perraults målinger i Seinens nedbørfelt for 300 år siden sammenlignet med resul-
tatertater fra tilsvarende målinger i dag. Perrault fant at avløpet fra et felt på
118,8 km2 var vel 116 av nedbøren. Dette var den første kvantitative vurdering av
vannets kretsløp.

Sosialkurator
rådgjevar

Samfunnet som vi lever i er no blitt
so innvikla at ein kjem støtt og sten-
digt opp i situasjonar der kunn-
skapane ein har på området ikkje
strekk til. Det er so mange lover og
reglar, påbod og forbod at det er
umogeleg å halde greie på det. På den
andre sida er det so mange slag hjelp
å få når ein kjem i vanskar, at eit
vanleg menneskje oftast ikkje har
oversyn slik at ein kan få den hjelp
som samfunnet stiller til rådvelde. Det
trengst her ein rådgjevar eller eit råd-
gjevande organ som står fritt og kan
vere stridsspørsmål mellom arbeids-
gjevar og arbeidstakar om rettar og
plikter. Her må det rådgjevande or-
ganet stå fritt og ikkje kjenne seg
bunde til å passe på arbeidsgjevaren
sine interesser. NVE skulle hatt sin
sosialkurator.

S.N.
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En presentasjon av SR
Fra anleggsrasjonalisering til
NVE's langtidsplanlegging.

Statskraftverkenes rasjonaliserings-
virksomhet startet opp i 1950 ved
opprettelsen av det sentrale arbeids-
studiekontor. Kontoret sorterte direk-
te under daværende direktør Broch
Due som var initiativtager og dess-
uten en inspirerende støtte for virk-
somheten.

De første årene var aktiviteten sær-
lig rettet mot selve anleggsarbeidet.
Lokale Arbeidsstudiegrupper ble snart
opprettet ved såvel Aura som Røs-
såga kraftanlegg.

I løpet av 50-årene ble det imidler-
tid klart at det ikke lenger var nok å
ta arbeidsstudier og følge det rent tek-
niske som skjer ute på arbeidsplas-
sene. Man måtte ta for seg helheten
i rasjonaliseringsprosessen. Fra slutten
av 50-årene ble virksomheten preget
av dette helhetssyn. Man tok opp
oppgaven fra den administrative sek-
tor — særlig arbeidsplanlegging og
den økonomiske oppfølging og styr-
ing sto i fokus. Som følge av denne
utvikling ble betegnelsene arbeids-
studiekontor og arbeidsstudiegrupper
erstattet med Rasjonaliseringskontor
(SR) og Rasjonaliseringsgrupper (R-
grupper).

Etableringen av Statskraftverkene i
1960 med R-kontoret plassert direkte
under Kreftverksdirektøren førte til
en betydelig utvidelse av arbeidsom-
rådet. Rasjonaliseringsbegrepet har
dessuten med årene fått en videre be-
tydning. Fra å forestå anleggsrasjo-
nalisering med hovedvekt på arbeids-
og tidsstudier, beskjeftiger SR seg nå
med langt mer omfattende og vidt-
favnende oppgaver; engasjement
innen organisasj ons- og ledelsespro-
blematikken, bruk av EDB i rasjonali-
sering- og effektiviseringsarbeidet —
og sist men ikke minst kontorets en-
gasjement i langtidsplanleggingen så-
vel i S som i NVE.

SR  er et rågivende og støttende or-
gan for kraftverksdirektøren og
hans avdelinger.

Overskriften røper at vår virksom-
het i organisatorisk henseende inntar
en spesiell stilling innen rammen av
Statskraftverkene. Kontorets navn
klarlegger ikke dette. Vi tror følgende
kan være orienterende:

Svært mange store virksomheter er
organisert etter «linje-stabsprinsippet»
som omfatter en deling av virksom-
hetens administrative enheter

Linjeavdelinger som er de enheter
som har direkte disposisjonsrett og
ansvar over virksomhetens ressur-
ser, dvs, kapital, utstyr, produkter
og personale.

Stabsenheter er «rådgivende og
støttende» enheter for å avlaste
toppsjefer og skaper så gode for-
hold som mulig for linjeavdelinge-
nes virksomhet. Stabsenheter, som
altså vårt kontor, har derfor kun
direkte myndighet over sitt eget
personale, og er henvist til «å
gjøre seg nyttige» via toppsjefers/
linjeavdelingers myndighet, altså
en spesiell arbeidssituasjon.

Få andre organisasjonsspørsmål har
opptatt teoretikerne så mye som
linje/stabproblematikk, vel et uttrykk
for at linje/stabsmodellen er en krev-
ende men meget aktuell organisa-
sjonsform.

Vi tror SR's arbeidsforhold passer
godt inn i den situasjon staber nor-
malt befinner seg i, og at dette har
blitt tydeligere med årene etter hvert
som vi har ekspandert inn i flere na-
turlige stabsoppgaver. Vi tror denne
utviklingen er riktig, men at effektivi-
teten av vårt arbeid kan økes ennå
mer hvis man i større utstrekning blir
oppmerksom på:

Selv utmerket arbeid i en stabs-
situasjon vil være til liten nytte
hvis det «ikke vinner gehør» hos
linjeavdelingene, dvs, at linje/
stabsformen stiller særlige krav til
intern kommunikasjon i første
rekke.

Stabsansatte må på den annen side
være fortrolige med at de ofte
ikke vil bli identifisert med resul-
tatene av sine arbeider fordi
iverksettelsen ofte påhviler andre.

Staber og dermed SR er altså en-
heter med meget små rettigheter med
store forpliktelser vis-å-vis fag, sam-
arbeid og lojalitet. En spesiell rett er
dog anerkjent som fundamental for
effektivt stabsarbeid: Retten til å få
fulle informasjoner.

3.  Virksomheten ved R-gruppene.
Rasjonalisering av
anleggsarbeidene.

R-gruppene ute ved de større kraft-
anlegg har i store trekk hatt en lik-




nende utvikling som R-kontoret sen-
tralt. Fra å arbeide med rene anleggs-
tekniske oppgaver med arbeidsstudier,
gjør man seg idag gjeldende på en
rekke områder med primært siktemål,
fremskaffe «ledelsesverktøy».

Dette bl.a. ved teknisk/økonomiske
analyser, datatilrettelegging, progno-
ser, studier m.v. Det har vært en ut-
talt forutsetning fra SR's side at grup-
pene primært skal være et stabsorgan
for den stedlige ledelse. Dette selv om
gruppene organisasjonsmessig har
vært direkte tilknyttet SR.

R-gruppenes arbeidsområde er om-
fattende, såvel geografisk som faglig.
Det spenner fra de rene rasjonaliser-
ingssaker til målinger i forbindelse
med arbeidsmiljø, oppfølging av ma-
terialforbruk, statistikk, økonomiske
analyser og rapportering m.v. De se-
nere år har på mange måter vært en
konsolideringsperiode. Ved aktiv del-
tagelse har gruppene arbeidet med å
få gjennomførte opplegg, særlig
innen økonomi og planlegging, til å
fungere etter forutsetningene. Dette
har ført til en større grad av rutine-
belastning enn ønskelig. Forsåvidt et
ankepunkt, men vi har funnet det som
meget viktig under våre anleggsfor-
hold.

For øvrig gjør stabsproblematikken
seg også gjeldende ved R-gruppene.
Vi har arbeidet adskillig de senere år
for å prøve å komme frem til måter
å prioritere arbeidsoppgavene for ikke
å få for stor og ukontrollert spred-
ning i arbeidet. Samtidig har det vært
håp om å få igang mer systematisk
kommunikasjon med ledelsen lokalt
og sentralt for hjelp til prioritering
av arbeidsoppgaver og tilgang på nye.

Gruppenes spesielle organisasjons-
messige stilling har ført til at de i en
rekke forbindelser har vært oppfattet
som en nøytral part. På mange måter
fungerer således SR som en sikker-
hetsventil. Det være seg forholdet ar-
beider — ledelse, anlegg — hoved-
kontor osv. En viktig funksjon i en
stor organisasjon.

Det ble i sommer bestemt å desen-
tralisere SR's anleggsside og dermed
også R-gruppene. Personale blir an-
satt i bygningsavdelingen og admini-
strativt underlagt stedlig anleggsledel-
se.

Dette er et brudd med en ordning
som i over 25 år har vist seg å gi livs-
kraftige og aktive grupper ved kraft-
anleggene. Dette har utvilsomt sin år-
sak i flere spesielle sider ved den tid-
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ligere ordning. Vi får håpe og tro at
de lar seg bevare også ved nyord-
ningen.

4. SR er aktiv når det gjelder drifts-
rasjonalisering.

Opprettelsen av denne seksjon i
1965 innebar noe helt nytt for driften
av våre kraftverk, understasjoner og
linjer, og er noe nytt for norske
kraftprodusenter overhodet. Ved si-
den av den løpende tekniske rasjo-
nalisering i SD's eget regi (utbygging
av fjernstyring, ombygging- og mo-
derniseringstiltak etc.) ble det her
opprettet en egen seksjon utenfor SD.

Den første tiden var det noe uklart
hva vi skulle befatte oss med da ordet
rasjonalisering jo er et difust og me-
get omfattende begrep, og det har da
også vist seg å være lite dekkende for
denne seksjons oppgaver. Meningene
var vel også delte om hvorvidt en slik
seksjon organisasjonsmessig skulle
ligge under SD eller SR. Vi tror ikke
det er noen uenighet idag om at det
var riktig å plassere seksjonen under
SR.

Naturlige arbeidsoppgaver utkrys-
talliserte seg raskt, og følgende opp-
stilling viser våre viktigste arbeids-
områder:

utvikling og gjennomføring av sy-
stemopplegg for vedlikehold av
kraftverk, understasjoner og linjer.
Utvikling og gjennomføring av sy-



stemopplegg for reservedeler.
Metodestudier av større revisjons-
arbeider.
Forenkling av rapporteringsrutiner
fra kraftverkene til kontorer i og
utenfor NVE.
Være med på å legge forholdene
slik an at driftsledelsen ved våre
verk får et bedre underlag fra le-
verandører m.h.t. tegninger, revi-
sjonsbeskrivelser etc.
Arbeide for løsning av problemer
vedrørende eventuell dødtid ved
noen av våre verk. (Passende ut-
fyllingsarbeider etc.).

De arbeidsområder som her er
nevnt kan ikke sies å være endelig løst
i den forstand at det er avsluttede
oppdrag. Mange av oppgavene vil
kreve mye i retning av videre gjen-
nomføring, oppfølging og en viss grad
av kontrollerende og veiledende virk-
somhet. Vi kan derfor trygt si at ho-
vedtyngden av det som vil utgjøre
vårt framtidige arbeid ligger innenfor
rammen av disse arbeidsoppgaver, da
bortsett fra framtidige oppdrag i for-
bindelse med varmekraft.

Utvikling og gjennomføring av ved-
likeholdsopplegg for kraftverk og 


understasjoner er den oppgave som
har fått størst betydning og som har
krevd mest arbeid. Systemet er inn-
ført ved en rekke verk utenom våre
egne, og det er anbefalt som norm
av Norske Elektrisitetsverkers For-
ening.

Ved siden av de oppgaver som er
nevnt blir vi gitt forskjellige spesial-
oppdrag/utredninger, og som eksemp-
ler kan vi nevne:

Utarbeide forslag til organisa-
sjonsoppbyggingen av den bygg-
tekniske vedlikeholdssektor ved
våre større driftsområder.
Utarbeide egen lukerapport som
viser leverandør, type, plassering
etc. av samtlige av våre luker for-
delt på driftsområder.
Gjennomføre eget opplegg for
byggteknisk vedlikehold. (Eks.
Tokke).
Utredninger i forbindelse med di-
verse organisasjonsforhold i S.

Det er klart at denne seksjonens
muligheter til å få utført noe er helt
avhengig av samarbeidsforholdet
overfor SD. Dette forhold har vært
meget godt på alle plan, og vi vil spe-
sielt nevne at utarbeidelse av vedlike-
holdsopplegget for kraftverk foregikk
i samarbeid med Nore-verkene, og at
det vesentligste av arbeidet med å ut-
vikle et tilsvarende opplegg for linjer
er foregått ved Aura-verkene.

Til slutt vil vi nevne at vi føler det
som en stående utfordring å være
med på å heve kostnadsbevisstheten
(i videste forstand) i det spesielle
miljø som driften utgjør. I sin natur
savner dette miljø konkurransestimu-
lans, og med små muligheter for rea-
listiske sammenligninger med andre
kraftprodusenter har Statskraftverke-
ne her et spesielt og krevende ansvar
som vi bør være særlig opptatt av.

5. Administrativ rasjonalisering, EDB
og systemanalyser er blitt et nytt,
stort fagområde.

SR  har en egen seksjon som skal ha
som sitt vesentligste arbeidsområde
systemutvikling og EDB.

Mange vil sannsynligvis tro at be-
grepene systemutvikling og EDB hø-
rer uløselig sammen, men slik vi defi-
nerer begrepet systemutvikling, er det-
te feil.

Å drive med systemutvikling vil si
å skape systematikk i en prosess. Pro-
sessen kan være planlegging, oppføl-
ging, administrative gjøremål, pro-
sjektstyring, tekniske beregninger osv.

EDB tas bare i bruk når den tilsik-
tede systematikk ikke kan oppnås ad 


manuell vei, eller når de datamengder
(den informasjon) som skal registre-
res, lagres og skrives ut er så omfat-
tende at en er avhengig av datama-
skinens store lagringskapasitet og hur-
tighet for å få det til.

Det skal innrømmes at vi har gjen-
nomlevet en periode da vi hadde van-
skelig for å si hva vi ville når det
gjaldt EDB, og da særlig administra-
tiv EDB, og da EDB i enkelte tilfeller
ble brukt for EDB'ens egen skyld. Jeg
tror vi er kommet over i en periode
med et mer balansert syn på EDB. Vi
ser på den som det den er, nemlig et
godt verktøy.

Til nå har hovedvekten vært lagt
på administrative systemer, og det er
vannkraftanleggene det i første rekke
har dreiet seg om. Følgende saksom-
råder er for tiden aktuelle:

Lager og materielladministrasjon
Regnskap og kostnadsoppfølging
Termin- og ressursplanlegging
Utstyrsvalg og utstyrsdisponering
ved masseforflyttninger

Områdene c og d viser at en også
har syslet med teknisk-økonomiske
problemstillinger. Termin- og ressurs-
planlegging er det siste saksområdet
en har tatt opp, og det første målet en
har satt seg er å forbedre datagrunn-
laget og komme frem til hensiktsmes-
sige rutiner når det gjelder prosjek-
teringsarbeid. En vil komme frem til
tidsplaner som ikke bare viser fristene
for underlagsleveransene, men som
også er ressurssatte og viser arbeidets
utstrekning i tid. De skal altså både
hjelpe prosjektlederen til å styre den
del av prosjektet som heter prosjek-
tering, og de skal være et redskap for
bedre planlegging av prosjekterings-
arbeidet. Begrepet prosjektering må
her brukes i sin aller videste betyd-
ning, det vil si det skal ikke bare om-
fatte det manuelle arbeidet ved teg-
ningsfrembringelsen, men det skal
omfatte hele prosessen fra det første
skissemessige forslag til ferdig under-
lag for byggearbeidet. Beslutnings-
prosessen og samspillet mellom eks-
terne leverandører og konsulenter og
egne krefter vil det være viktig å få
frem.

Det vil ikke være aktuelt å bruke
EDB i første omgang, men senere kan
det tenkes at en vil ta i bruk nett-
verksteknikk og EDB.

Utstyrsvalg og utstyrsdisponering
ved masseforflyttninger er et områdee
en har arbeidet på i en del år. Her
bruker en simuleringsteknikk og
EDB, det vil si en stiller opp en tall-
messig modell av det kompliserte sy-
stem en større masseforflyttning er
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og lar datamaskinen simulere eller
«spille» prosessen over en viss tid for
å se hvordan alternative former for
sammensetning og disponering av ut-
styret virker inn på produksjon og
økonomi. De erfaringer en hittil har
gjort, viser at metoden er et godt
supplement til våre tradisjonelle plan-
leggingsmetoder, og en tror den vil
bli til nytte ved våre fremtidige store
fyllingsdamprosjekter.

«Lager og materielladministrasjon»
og «Regnskap og kostnadsoppfølg-
ing» er de områder som har stått
lengst på programmet. Her gjøres det
utstrakt bruk av EDB, og systemene
begynner etter hvert å ta karakter av
informasjonssystemer, det vil si en er
kommet over det stadiet da EDB
brukes kun til rasjonalisering av ad-
ministrative rutiner.

Det har tatt tid, og det har gitt
oss bitre erfaringer å komme så langt.
Mye står også igjen, og utviklingen
må gå stegvis idet en for hvert steg
nøye vurderer om en skal bruke EDB
eller ikke.

Som nevnt innledningsvis er det
ikke noen forutsetning at de syste-
mene en arbeider med skal involvere
EDB. Seksjonens bemanning er da
heller ikke typisk EDB-messig. To av
oss har ren EDB-bakgrunn, mens de
to øvrige har bygningsteknisk bak-
grunn.

Skulle en komme med noe ønske
for fremtiden, måtte det bli at kon-
takten med de forskj ellige brukere av
våre systemer ble bedre. Dette kunne
best gjøres ved at vi gikk ut i avdel-
ingene og påtok oss oppdrag, f.eks. i
form av konkrete planleggingsopp-
gaver der vi kunne bruke våre meto-
der og systemer. Vi har så smått slått
inn på denne linjen, men ordningen
kunne utvides i betraktelig grad.

6.  Produksjons- og effektivitetsana-
lyse blir et viktig styringsmiddel i
fremtiden.

Effektivitets- og produktivitets-
beregninger vil kunne hjelpe oss med
å bevare spørsmål som:

Hvor mye får vi igjen i form av
produkter og nytteeffekt for de
ressurser som ofres?
Får en mer igjen for ressursforbru-
ket i år enn ifjor?
Er utnyttelsen av ressursene bedre
i vår produksjonsprosess (pro-
(program) enn i sammenlignbare
prosesser (program)?
Er de faktisk produserte mengder
og den faktiske oppnådde nytte-
effekt i overensstemmelse med
budsj ettet?

Når slike nøkkeltall sammenstilles
over et tidsrom får en meget konsen-
trert og oversiktlig informasjon om
utviklingsretninger. For ledere med et
presset tidsprogram burde fordelene
ved å få slik informasjon på flest
mulige områder være innlysende. Det
spares tid og det kan også fremkom-
me informasjon som ellers ville bli
oversett. Ekstra nyttig vil denne in-
formasjonstypen være i virksomheter
som ikke får korrektiver fra et kon-
kurransepreget marked. Myndig-
hetene har følgelig tatt de første skritt
for å få statlig virksomhet inn i et
slikt målesystem, i og med at dette
inngår i programbudsjetteringen.

Metodene er i og for seg ikke re-
volusjonerende og har alt lenge vært
benyttet for spesielle deler av Stats-
kraftverkenes virksomhet, først og
fremst på områder der forholdene har
ligget spesielt godt tilrette for lett
tallfesting av produktene, kbm. tun-
nelmasse, KWh kraftverksproduksjon
osv. I det senere har vi gjort forsøk
på å utvide dette slik at det også gir
mer helhetlige oversikter for anleggs-
virksomhet, drift og administrasjon.
Spesielle problemer her er å finne
informative tallfestinger for nytte-
effekt, forholdstall mellom måleen-
heter og egnede prisindekser. Full-
stendig integrerte systemer der virk-
somheten er inndelt i et nett av over-
og underordnede analyser er antagelig
for krevende, men meget taler allike-
vel for betydelig utvikling og oppbyg-
ging på området. Dette må imidlertid
sees i sammenheng med andre former
for styringshjelpemidler og det mest
hensiktsmessige må benyttes i de en-
kelte tilfeller.

7. SR forestår sekretariatarbeidet i
forbindelse med langtids-
planleggingen i NVE.

Langtidsplanleggingen er utførlig
beskrevet i en rekke innlegg i Fosse-
kallen, senest i nr. 3 for 1974.

Vår rolle som «langtidsplansekre-
tariat» var først begrenset til Direkto-
ratet for Statskraftverkene etter at
kraftverksdirektøren hadde tatt initia-
tivet til en langsiktig planlegging av
Statskraftverkenes allsidige virksom-
het. Men oppgaven som sekretariat er
senere utvidet til å dekke samme opp-
gave for hele NVE etter at general-
direktøren hadde besluttet å introdu-
sere slik planlegging for hele NVE's
virksomhet.

Dette har vært en ny, givende opp-
gave for SR og gitt oss økte mulig-
heter til å markere oss som et typisk
stabsorgan som forsøker «å råde og 


støtte» på tvers av faglige- og admi-
nistrative skillelinjer. Det er den
første oppgave hvor vi har fått anled-
ning til å samarbeide i større omfang
med ansatte i alle direktoratene. Vi
oppfatter dette som en utfordring og
håper vi kan holde mål . . .

Selv om vi på forhånd hadde man-
ge gode, uformelle kontakter til an-
satte i de forskjelligste stillinger innen
NVE, har langtidsplanarbeidet ført
oss i nært samarbeid med et stort an-
tall mennesker som er opptatte av sin
etats fremtid og dens fagområder og
interesserte i sine samfunnsmessige
forpliktelser som ansatte i NVE. Vi
er imponerte av den positive linje som
har gått igjen i de tallrike møter og
utredninger i forbindelse med lang-
tidsplanleggingen. Derfor tror vi slik
vi kan se det fra «vårt beskjedne ut-
siktspunkt», at de mange både syn-
lige og skjulte positive krefter innen
etaten borger for gode resultater av
langtidsplanarbeidet.

I egenskap av «langtidsplansekre-
tariat» har vi også hatt svært mye
samarbeid med NVE's eksterne kon-
sulenter.

8.  SR's fremtid.

Forsvarlig ledelse av all virksom-
het krever tanker og vurderinger av
fremtidens oppgaver og muligheter,
dette gjelder NVE-, direktoratene-,
avdelingene-, de enkelte kontorer,
likevel skal vi ved planlegging av
frrntidig virksomhet vokte oss for å
oppfatte de forskjellige administrative
enhetene som det primære. De må
heller oppfatte som «øyeblikkets
mulig løsning av et organisert sam-
arbeid» for å få tatt hånd om de opp-
gaver vår etat har fått ansvaret for,
det er oppgavene som må forkuseres:

Vi tror at et økende antall «stabs-
oppgaver» vil beslaglegge flere og
flere ansatte innen NVE's organisa-
sjon i årene fremover uten at vi vil
gå inn for å begrunne dette her.

Vi vil heller ikke gå inn for å defi-
nere hva slags oppgaver dette er, men
tror vi tildels allerede under pkt. 2
implisitt har besvart dette.

Men både NVE og spesielt Stats-
kraftverkenes behov for stabsarbeid
vil sannsynligvis bli løst etter følgen-
de retningslinjer:

Et stort antall mer spesielle, fag-
lig rettede stabsoppgaver vil bli
løst innen rammen av linjeavdel-
ingene også i slike tilfeller der det
skal være grunnlaget for generelle
beslutninger av toppsjefer.
Et begrenset antall stabsoppgaver
av tverrfaglig karakter eller på
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Pliktoppfyllende vannstandsobservatør
Hydrologisk avdeling har gjennom

tidene hatt mange prektige mennesker
i sin tjeneste som vannstandsobserva-
tører rundt om i landet. En av dem
som vil bli husket særlig godt er furer
0.  J. Bakke, Elverum. Han døde i
1946 og hadde da vært vannstands-
observatør ved Elverum vannmerke
siden 6. mars 1887.

I  1927 sendt Hovedstyret brev til
Bakke i anledning hans 40-års jubi-
leum som observatør, for øvrig den
første i landet med så lang tjenestetid.
I  brevet heter det bl.a. «Man har all
grunn til å være fornøyet med Deres
arbeide på dette området gjennom
40 år og vil i denne anledning gratu-
lere Dem og frembære Hovedstyrets
hjertelige takk».

Da tiden nærmet seg for Bakkes
50-års jubileum 6. mars 1937 skrev
J. Aaastad ved Hydrografisk avdeling
til Hovedstyret. Bakke var da nær-
mere 80 år, men fortsatt rask og
rørig. I brevet heter det bl.a.:

«I de forløpne 50 år har han daglig
avlest vannstanden mot en godtgjørel-
se av 20 øre pr. avlesning i de første
29 år og 30 øre i resten av tiden, en
høyst beskjeden betaling i betraktning
av at der til hver avlesning medgår 1/2
time. Han har en avstand til vann-
merket av ca. 800 m og må således
for hver avlesning tilbakelegge en
strekning av ca. 1,6 km.

Det skulle synes rimelig at man
denne gang foretar seg noe mer enn
blott og bart å sende ham en takke-
skrivelse, idet 50 år er et sjeldent
jubileum og kanskje spesielt for en
vannstandsobservatør. Ved denne an-
ledning vil man foreslå at Hoved-
styret tilstiller ham en erkjendtlighets-
gave i sølv med inskripsjon til en pris
av 100-150 kroner.

Nogen konsekvenser av betydning
skulle ikke dette i tilfelle medføre
idet det som forholdene ligger an må
antas at yderst få av våre observa-

fagområder som det er unaturlig
å legge i linjen, vil bli løst i egne
stabsenheter.

Derfor mener vi at man er best
tjent med et eller ganske få typiske
«rådende og støttende organer» i
NVE der kvalitet går foran kvanti-
tet. Slik ser vi i SR dette. 


tører vil komme til å opnå en tjene-
stetid av 50 år. I et hvert fall vil det
ennu gå 11 år før dette eventuelt kan
inntreffe».

Det kan her tilføyes at Bakke på
dette tidspunkt hadde tilbakelagt ca.
30 000 km i sitt arbeide med daglige
vannstandsobservasjoner ved Elverum
vannmerke og hans samlede lønn i
disse 50 årene hadde vært ca. kr.
4400.00.

Henvendelsen til Hovedstyret førte
dessverre ikke til noe resultat i det
Aastad 5. mars 1937, dagen før jubi-
leet, fikk beskjed om at Hovedstyret
ikke kunne gi noen sådan gave.

Aastad lot seg imidlertid ikke stop-
pe av den grunn. Det ble samlet inn
penger til en vakker sølvpokal med
innskripsjoner. Bakke fikk skriftlige
gratulasjoner både fra Hovedstyret og
fra Hydrografisk avdeling. Til Aften-
posten ble følgende notis sendt 17.
mars 1937.

«Et enestående jubileum. 50 år som
vannstandsobservatør for Vassdrags-
vesenet.

Fhv. furer Ole J. Bakke, Elverum
har i disse dager vært vannstands-
observatør ved Vassdragsvesenets
vannmerke i Glåma ved Elverum i
50 år. Han er den første vannstands-
observatør som kan se tilbake på så
lang tjenestetid og vil antagelig i lang
fremtid bli stående som den eneste
der har virket i 50 år på dette ar-
beidsfelt. Alle vassdragsingeniører vil
forstå å verdsette det arbeide Bakke
her har nedlagt spesielt når hensyn
tas til at det alltid har vært utført
med den største påpasselighet og
pliktfølelse.

I  anledning av det sjeldne jubileum
har Hovedstyret for Vassdrags- og
Elektrisitetsvesenet sendt ham en gra-
tulasjons- og takkeskrivelse. Han er
videre blitt erindret av generaldirektø-
ren og personalet ved den Hydrogra-
fiske avdeling, som ved en represen-
tant har overbragt ham en vakker
sølvpokal med innskripsjoner.

De som i stillings medfør er kom-
met i berøring med herr Bakke setter
ham meget høyt for hans gode humør
og øvrige gode egenskaper. Til tross
for sin høye alder. Bakke går i sitt
79de år, fortsetter han fremdeles i sin
stilling».

Furer  0. J.  Bakke var også obser-
vatør ved Elverum vannmerke i 1940
da krigen brøt ut 9. april. Som kjent 


var Elverum de første krigsdagene ut-
satt for kraftige bombeangrep fra
tyske fly, og det var nok med en viss
fare for livet at Bakke utførte sine
daglige observasjoner til bestemte
klokkeslett. Ved en ren tilfeldighet er
jeg av tidligere lærer Iver S. Ryen,
Lalm, blitt fortalt følgende historie om
Bakkes pliktoppfyllende arbeide med
vannstandsobservasjonene i krigs-
dagene i 1940.

«Som vernepliktig offiser ved
tjenstgjorde jeg ved flere anledninger
på Terningmoen ved Elverum. Jeg
kjente godt til furer Bakke og Geodor
Nilsen som var hans nærmeste nabo.
Under den kraftige bombingen av
Leiret i Elverum 11. april 1940 var
det flere bombenedslag i nærheten av
huset til Bakke. Han fant det tryggest
å søke vern i en utvendig kjellerned-
gang med lemmer over. Bombene
fortsatte å falle og ved en særlig kraf-
tig eksplosjon ble lemmene blåst vekk
av lufttrykket. Etter denne hendelsen
fant Bakke det tryggest å evakuere til
noen slektninger på Rena. Før han
reiste, skrev han på en lapp og festet
den på døra til naboen sin, Geodor
Nilsen.

Her er umulig at være. Jeg drar til
Rena. Geodor, pass på vannstanden!»

`Det var nok flere som fant det
tryggest å evakuere fra Elverum i dis-
se dagene, for i vårt arkiv mangler
det observasjoner ved Elverum vann-
merke i tiden 12/4-5/5 1940. Etter
denne hendelsen er det vel neppe
noen som kan tvile på furer Bakkes
pliktoppfyllelse i arbeidet som vann-
standsobservatør.

Han fortsatte i dette arbeidet helt
til sin død 1. mars 1946. Samme dag
mottar Hydrografisk avdeling brev
fra Bakkes sønn som meddeler at
hans far ikke lenger kan utføre vann-
standsmålingene ved Elverum. På sin
fars vegne ber han om å få si hjer-
telig takk for samarbeidet og tilliten
som er vist ham gjennom 59 åk.,

Forholdene har forandret seg me-
get siden den gangen, men furer  0.
J.  Bakkes 59-årige tid som vann-
standsobservatør vil for alltid bli
stående som et lysende eksempel på
en samvittighetsfull og pliktoppfyllen-
de manns arbeide i vår tjeneste. Det
er vel neppe trolig at Hydrologisk av-
deling noen gang kan registrere en
vannstandsobservatør med lengre tje-
nestetid.

K. Hegge.

12 FOSSEKALLEN



Sport i Vassdragsvesenet
Idrettslag i
Vassdragsvesenet

I kantina vart det halde møte 10.
september 1964 for å få i gang eit
NVE's bedriftsidrettslag. Graatrud opna
og kom med ei utgreiding om slike lag
for dei om lag 40 som var frammøtte.
Han gjorde so framlegg om at nokre
av dei som hadde styrt med skirennet
forige vinter vært valde til interimsstyre,
Øystein Flack formann, Arne Hovland
sekretær og Randi Rønningen kasserar.
Dei sjølve tala mot, men etter framlegg
frå Erik Nybø vart dei valde med akkla-
masjon.

Styret vart pålagde å melde laget inn
i Norges Bedriftsidrettsforbund, og det
har dei no gjort. To grupper er alt kom-
ne i sving, handball for gutar og ei mo-
sjonsgruppe. Elles er det valde oppmenn
for: skyting, bordtennis, ski. Fotball og
orientering, reknar dei med å få i gang
til våren. Seinare skal det haldast gene-
ralforsamling og veljast styre.

Her er liste over dei ein kan vende
seg til om ein vil vere med i ei eller
fleire av gruppene:

Mosjon: Randi Rønningen.
Mosjon: Søren Hoff.
Bordtennis: Kjell Køber.
Skyting: Knut Svendheim.
Friidrett: Jon Tveit.
Handball: Hans Faanes.
Orientering: Erik Tøndervolll.
Ski: Rolf Marstrander.

Fossekallen 1964 S. N.

Friidrettslandskamp
Værgudene hadde allerede vunnet da

vi møtte opp på Sognsvann for å ut-
kjempe friidrettslandskamp mot Vatten-
fall. Vi lot oss imidlertid ikke knekke,
men dro til Frogner stadion for å kjem-

Det ble fall i dette hoppet til Dag Roti.

pe videre. Der var forholdene bedre
enn vi hadde ventet etter det ved-
varende regnværet. Selv om vi måtte
improvisere noe gikk arrangementet greit
unna, ikke minst takket være velvillig
hjelp fra banemannskapene på stadion.
Landskampen ble både jevn og spennen-

RESULTATLISTE
Friidrett NVE-VATTENFALL 1974

100 m:
D. Roti, NVE 	 12.1
I. Glende, NVE 	 12.3
L.-G. Jönsson, VF 	 12.3
P. Hamrin, VF 	 12.4
S. Grongstad, NVE 	 13.2
C.-G. Carlberg, VF 	 13.6

VF 	 8 p.
NVE 	 14 p.

1500 m:
P. Askilsrud, NVE 	 4.20.20
K. Averstad, VF 	 4.22.2
0. Svonni, VF 	 4.26.8
C.-E. Persson, VF 	 4.29.4
E. Torsethaugen, NVE 	 4.40.8

VF 	 12 p.
NVE 	 9 p.

5000 m:
C.-E. Persson, VF 	 16.40.5
K. Averstad, VF 	 16.48.6
U. Rise, NVE 	 16.55.0
0. Svonni, VF 	 17.49.0
E. Torsethaugen, NVE 	 18.25.4

VF 	 15 p.
NVE 	 6 p.

Lenge:
P. Askilsrud, NVE 	 5.94
D. Roti, NVE 	 5,61
C.-G. Carlberg, VF 	 5,31
Nordström, VF 	 5,30
L.-G. Jönsson, VF 	 5,28
S. Grongstad, NVE 	 5,17

VF 	 9 p.
NVE  13 p.

SLUTTRESULTAT:
Vattenfall 	 44 p.
NVE  42 p. 


de, noe som resultatlisten forteller mer
Ora.

Svenskene hadde imidlertid et jevnere
lag enn oss og vant til slutt med 2 poeng.
Nettopp jevnheten i oppgjøret tyder på
at vi her skal få mange morsomme og
spennende opgjør i årene som kommer.

Damefotball
Den tradisjonelle kampen mot Vatten-

falls jenter fant sted ved Vattenfalls be-
søk lørdag 7. september. Etter en del
forviklinger på grunn av været kom vi
igang på Frogner stadion kl. 11.00.

Som alltid før gikk VIF av med seie-
ren og denne gangen ble resultatet 1-0.

Vattenfall-jentene viste med en gang
at de var de beste, men NVE kjempet
det de kunne og takket være et sterkt
forsvar så klarte de å hindre at de man-
ge angrep svenskene hadde på mål hav-
net i buret. NVE kjempet bra, men det
var små sjanser for å komme nær sven-
skenes mål.

Jentene spilte 2 x 20 minutter, og det
var nok de fleste fornøyd med.

B.F.

Herrefotball
Lørdag den 7. september var det igjen

fotballmøte med våre svenske venner fra
Stockholm. Denne gangen skulle det vise
seg at en fotballseier over svenskene noe
det norske landslag så sjelden klarer,
ikke var en umulig oppgave for oss
NVE'ere.

Svenskene ankom Lysebu fredag
kveld. Tunge regnværsskyer hang over
Oslo og truet med å velte hele idretts-
arrangementet. Den idrettslige utveksling
skulle finne sted på Idrettshøyskolen på
Sogn lørdag kl. 10.00. Men dessverre,
regnet høljet ned i løpet av natten og
banen var stengt da vi ankom Idrettshøy-

Svensk seier på 5000 av C. E. Persson fra Vattenfall.
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Farlig situasjon foran «s&a brors» målbur. Dag Roti la på enda en scoring.

skolen på Sogn. Etter diverse forespør-
sler rundt om på Oslos idrettsarenaer
havnet vi på Frogner stadion.

Etter å ha forberedt fotballgutta hele
sesongen på at «i år skal vi slå de jæ
svenskene», og at ferier og tjenestereiser
ikke var grunnlag for å melde forfall til
kampen, så klarte vi å stille fullt lag,
dvs, det sterkeste mannskap vi hadde til
disposisjon. Underhånden hadde vi fått
vite at det svenske laget ikke var av aller
beste merke.

Med profesjonell dommer fra bedrifts-
idrettskretsen og to linjemenn (oppavlet
i fotballgruppa), så gikk avsparket. Vi
merket fort at det gikk godt an å komme
på talefot med svenskene. De første mi-
nuttene bød imidlertid ikke på noe
sjanseskapende spill. Ballen oppholdt seg
for det meste på midtbanen.

Kloke etter tidligere nederlag hadde
vi alliert oss med en svenske som jobbet
i huset. Vi mente det var lettest å slå
svenskene med deres eget våpen. Og det
ble da også han som kom til å åpne
målkalaset. Et nydelig fremspill i midten
ble tatt godt vare på av Lasse og ballen
ble satt rolig i mål bak en høyst forbau-
set svensk keeper. Dette var en ny er-
faring for svenskene at vi nordmenn og-
så kunne lage mål. Det andre målet kom
like etterpå. Dag Roti forserte seg fram
på høyre side, etter å ha blitt spilt fri,
og skjøt hardt forbi keeper. Med en le-
delse på to mål gikk første omgang ut.

Andre omgang begynte bra for oss.
Rett etter avspark gikk vi opp og laget
vårt tredje mål. Dag skjøt på «direkten»
helt i hjørnet. Keeperen hørte bare suset
i nettmaskene. Dette målet senket nok
den svenske skuta for godt. Resten av
omgangen ble ikke så velspilt. Men re-
sultatet kunne gjerne vært større enn
3-0, når en tar sjanser og spill i be-
traktning.

Det var en helhjertet laginnsats som
ga oss denne seieren. Alle kjempet og vi
ga aldri opp. Roen og sikkerheten i for-
svaret kan vi vel for en stor del takke
Svein Hetager for. Trekket med å plas-
sere han som midtstopper ble i fotball-
gruppa etterpå betegnet som genialt.

Det var et godt svensk lag vi møtte,
men det var noe mer ujevnt besatt enn 


det vi tidligere var vant med. Dette gjor-
de vel utslaget.

Vi vil få lov til å takke svenskene for
en fin kamp og et hyggelig samvære.
Det er alltid like hyggelig å treffe dere.

A.T.

Orientering mot
Vattenf all

Løpet gikk på Linnerudkollen, hvor
Einar Husevaag fra Vegdirektoratet had-
de lagt to meget gode løyper, akkurat
passe vanskelige for å skille de gode
orientere fra de dårlige.

Vi fikk en etterlengtet revansje for det
store nederlaget i Stockholm i fjor, men
det var bare så vidt det holdt. Sammen-
lagt fikk vi 9 minutter bedre tid enn
Vattenfall. Det ble konkurrert i 2 klas-
ser, løpere under og over 40 år løp hen-
holdsvis 5,8 og 4,3 km. De 6 beste fra
hvert lag, 3 i hver klasse, telte med i
lagkonkurransen.

Vattenfall hadde sine sterkeste folk i
yngste klasse, og her måtte vi se oss slått
med vel 9 minutter. Som i Stockholm i
fjor, var det bare Solheim som klarte å
splitte den svenske tettrioen. Spæren og
Ettre var ikke langt etter, men det ble
gamlekara som sikret sammenlagtseieren.
Det ble dobbeltseier i eldste klasse ved
Andreassen og Rønniksen, og dagens
overraskelsesmann, Marheim, var bare
sekunder fra å gi oss tredobbelt.

Resultatet ble:

Sammenlagt
Sammen-

Kl. 1 Kl. 2 lagt
1 NVE 3.12.43 2.43,12 5.55.54
2 VIF 3.03.35 3.01.23 6.03.58

I den individuelle konkurransen star-
tet i alt 31 løpere, hvorav 28 fullførte.

Kl.  1  Under  40  år Løypel. 5,8 km
1 Gunnar Eriksson, VIF 58.00
2 Oddmund Solheim, NVE 1.00.46
3 Erik Lindberg, VIF 1.01.09

4 Jan Eriksson, VIF 1.04.26
5 Per Spæren, NVE 1.05.30
6 Espen Ettre, NVE 1.06.27

Kl. 2Over 40 år Løypel. 4,3 km
1 Oddvar Andreassen, NVE 48.00
2 Knut Rønniksen, NVE 56.25
3 Arne Palm, VIF 58.00
4 Agnar Marheim, NVE 58.47
5 Torsten Martinsson, VIF 1.00.40
6 Runar Forsström, VIF 1.02.43

Men all honnør til våre svenske ven-
ner, som etter sin innsats i løypa lørdag
og festen natt til søndag, hvor de så visst
ikke sparte seg, stilte til start i krets-
mesterskapet ved Ski søndag og fikk
flere topplasseringer. Her hadde en for-
ranglet gjeng fra NVE lite å stille opp.

Erik Kielland

Triumf for NVE
i orientering

Vårt jubilerende idrettslag sto 25.
august for arrangementet av årets krets-
mesterskap i stafettorientering (bud-
stikke).

Løpet, som ble begunstiget av nydelig
vær, gikk i traktene nord og vest for
Vestmarksetra. I alt 50 lag fra Stor-Oslo
bedriftsidrettskrets stilte til start og det
hersket som vanlig stor spenning om ut-
fallet. Fra NVE's side stilte denne gang,
på grunn av arrangementet kun to lag
på startstreken. Vi satte vår lit til første-
laget som besto av Oddvar Andreassen,
Espen Ettre og Roar Bjordal. Erik
Tøndevold hadde laget en meget kreven-
de og utslagsgivende løype som tydelig-
vis skapte en del hodebry for lagene.
Allerede etter 1. etappe var det blitt fin
spredning. Vår nestor Andreassen la fint
opp til unge Ettre. Denne kunne så etter
det reine «knockoutløpet» på 2. etappe
sende Bjordal ut som førstemann på siste
etappe. At Bjordal k a n orientere vet
vi. Likevel imponerte han storslagent ved
å holde lag som Oslo-arkitektene, DnC,
Posten og STK på behendig avstand.
Vårt andre lag endte på en 19. plass og
kom følgelig helt i skyggen av gull-
guttene.

Avviklingen av kretsmesterskapet gikk
meget bra. «Prikkfri arrangement av
årets KM budstikke» var ordene i Aften-
posten. Så det er all grunn til å gi orien-
teringsbasen Erik Kielland og alle hans
medarbeidere all mulig honnør for inn-
satsen.

K. Rønniksen.

Klubbmesterskap
orientering

Arets klubbmesterskap gikk av stabe-
len torsdag 12. september. Værgudene
viste seg for anledningen fra sin aller
beste side, det var sol og sommertempe-
ratur, noe som ikke har vært daglig kost
denne høsten.

Svein Syversen hadde lagt en 4,7 km
lang løype rundt Tryvasshøgda, med
start og innkomst bak «Sporten». Løypa
bød på forholdsvis enkel orientering,
dette av hensyn til de mange som hvert
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KM budstikke.

Statuettvinnere

år stiller opp i klubbmesterskapet men
ellers ikke deltar så ofte. Av de 26 som
startet var det da også bare en som ikke
fant fram. Men det ble en «tett» resul-
tatliste av det, og de spesielt løpssterke
hadde nok sine fordeler av opplegget.

Som i fjor stilte Bjordal som storfavo-
ritt. Og han vant denne gangen også,
men det holdt hardt. Veteranen Andreas-
sen var bare 50 sekunder bak, og 18 se-
kunder etter ham igjen fulgte Riise som
også hadde gjort et sterkt løp. Disse 3
utgjorde en tetgruppe med klart for-
sprang til de øvrige.

Det ble i år skilt mellom proffer og
amatører. På grunnlag av aktivitet og
prestasjoner i år og tidligere var 13 av
deltakerne plassert i proffklassen. Seedin-
gen var vellykket: de 13 tok de 11 første
plassene i sammendraget.

Av amatørene var det Lundquist som
ble best, fulgt av Stene. Terdjeplassen
tok Angell hånd om.

Premien til mest framgangsrike løper
siden i fjor gikk til Torsethaugen, som
avanserte 10 plasser på resultatlista. Ved
siden av ham var det bare Rønniksen og
Kyrkjeeide som forbedret seg. I denne
konkurransen må Kroken finne seg i å
stille som favoritt neste år.

Resultatet ble:

1 og klubbmester 1974




Roar Bjordal, SBP 37.25
2 Oddvar Andreassen, AP 38.15
3 Ulf Riise, SBS 38.33
4 Espen Ettre, SBS 41.00
5 Oddmund Solheim, VF 42.02
6 Asbjørn Landsnes, SEU 42.24
7 Per Spæren, SEU 42.26
8 Knut Rønniksen, SBP 43.04
9 Per Røiri, SBF 43.40

10 Eivind Torsethaugen, SDS 46.13
11 Erik Kielland, VU 49.38




12 Dan Lundquist, VH 53.10 (1)
13 Birger Stene, SPK 54.02 ( 2)
14 Ole P. Angell, SBP 54.45 ( 3)
15 Erik Tøndevold, EEE 55.40




16 Thrond B. Larsen, SBP 55.55 ( 4)
17 Nils Flatabø, SDR 57.00 ( 5)
18 Roald Njå, SV 57.10 ( 6)
19 Håkon Kyrkjeeide, SBP 59.35 ( 7)
20 Lars Petterson, VH 59.55 (8)
21 Asbjørn Molle, SBP 1.01.37 ( 9)
22 Johan Andersen, SBF 1.01.40 (10)
23 Svein Kroken, EEP 1.06.25




24 Ola Blokkum, SDR 1.15.10 (11)
25 Øyvind Lie, EEE 1.20.40 (12)

Tallet i parentes angir plassiffer i ama-
tørklassen.

10 års jubileum
Bedriftsidrettslaget i NVE hadde jubi-

leumsfest 7. september i kantina. For-
mannen i jubileumsåret Knut Rønnik-
sen opna med å ynskje folk velkomne
til festen og han fortalde so litt om la-
get. Historia til laget ville han overlate
til kvar enkelt å lese, den sto i siste nr.
av Fossekallen. Han overlet so møte-
styringa til velferdssjef Graatrud som
var kjøkmeistar på festen. Graatrud tok
so over med å ynskje folk på nytt vel-
komne og fortelje om menyen som var
spekemat med øl og dram, og so gjekk
matf ata rundt.

Sia det var jubileumsfest laut det hal-
dast taler og førstemann var general-
direktør Hveding. Han minnte om at vi
no er ein stor etat og har lite høve til å 


bli kjende, eit slikt lag kan gjere mykje
for å bøte på dette. Om kappinga med
svenskane sa han at vi plar seie om
olympiadar og slikt at det gjeld ikkje å
vinne, men å slå svenskane. Samarbeid
med Vattenfallarane er godt på alle plan.

Anderson bar fram helsing frå dei
frammøtte svenskane, dei sette stor pris
på å få vere tilstades på festen, det var
ein god måte å knyte band mellom
landa. Han bar fram gåve som Røn-
niksen takka for og so vart det ropt
hurra.

Ein representant for Oslo bedrifts-
idrettskrins kom med helsing og gåve frå
denne. Tala han heldt var kort og han
fortalde kva ein hadde sagt på ein slik
fest: Vi er ikkje komne her for å høyre
på tale, men for å drikke. Det slo til
fullnads til på festen, få høyrde på tal-
ene. Denne taleren kom og med gåve, og

Friidrettsgruppen har her den ære og
glede å kunne presentere de to av sine
idrettsmerkedeltakere som er lengst
fremme i kampen om trofeene. Det er
kontorfullmektig Synnøve Halvorsen
som er den første kvinnelige statuett-
vinner og direktør Hans Sperstad som er
den første krusvinner. Kruset oppnår en
med 5 avlagte prøver etter statuetten.

Vi gratulerer trofevinnerne og ønsker
dem lykke til med fortsatt innsats.

Rønniksen takka. Graatrud fortalde om
problem i velferdsarbeidet og ein svenske
takka for maten og for svenskane. Til
slutt var det so premieutdeling og den
styrte Hveding og Fladvad med.

So tok dansen til og den gjekk med
liv og lyst so det var reint moro å sjå
for ein som er so ivrig dansar som

redaktøren av Fossekallen.
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Akademisk sjargong Av Ivar TrytiTil festkomWen
for idrettslagets
10-år s jubileum

Det er jubileumsfest i Middel-
thunsgt. for Bedriftsidrettslaget fyller
10 år. Festen er kombinert med besøk
fra våre venner i Vattenfall som vi
har konkurrert med i sportslig dyst.

Som seg hør og bør har vårt utmer-
kede Velferdskontor vist sin good
will som fordeles likt på alle i etatene,
men det gjelder kanskje ikke våre
4kipsmannskaper i den grad det er
praktisk mulig.

På festen ser man såvel aktive som
passive medlemmer av bedriftsidretts-
laget. Man ser også ikke-medlemmer
av laget og endel som ikke er ansatt i
etaten, men som er med ansatte i
etaten. Det er slett ikke noe å si på
dette. Festen er fin og alle morer seg.

De man ikke ser på festen er imid-
lertid mannskapet på MIS Elektron,
NVE's flaggskip, for de er ikke bu-
den, enda det ved arbeidstidens slutt
fredag 6. september var mat og plass
nok.

Man vet at båten for en gangs
skyld ligger ved kai i Oslo når det er
fest i Middelthunsgt. Fra slike som
har arbeidet sammen med mann-
skapet — det være seg transporter,
kabelarbeid eller fjordspennstrekking
har vi hørt det er et usedvanlig sam-
arbeidsvillig og hyggelig mannskap.
Ja, de har faktisk veldig mye til felles
med alle oss andre, og de er i aller
høyeste grad ansatt i etaten.

Det som de imidlertid ikke har til
felles med oss er at de bor på sin ar-
beidsplass uten en sjanse til å stikke
bort på postkontoret, melkebutikken
eller slå av en prat med en utenfor
arbeidslaget.

Bedriftsidrettslag kan heller ikke
være så lett å etablere, langt mindre
ta idrettsmerket på Frogner eller løpe
orienteringsløp i Skjomen. Bli fortro-
lig kjent med oss andre i etaten gjen-
nom arbeid, idrett og fest er fysisk
vanskelig for et skipsmannskap.

Når det da for en gangs skyld hol-
des fest i Middelthunsgt. mens Elek-
trons mannskap kan gå forbi på for-
tauet uten å bli buden har man grunn
til å reagere. Til overmål fordi det
nettopp er i Middelthunsgt. der
stiernepunktet for samarbeid i etaten
skal ligge. Liv og Randi.

Fjernsyn
En god ting kan ein i alle fall seia om

fjernsynet: di dårlegare programmet hø-
ver for borna, di rolegare sit dei.

Til enhver tid har vi moteord i språ-
ket og alle som vil være moderne, følger
med så godt de kan. I 1968 var alle ting
«kommet for å bli», i 1970 hørte vi
ustanselig om folk som måtte ha «et
sted å være», og i 1972 var verbet «å
oppleve» siste skrik. Det gikk igjen i
hundrevis av intervjuer i Norsk riks-
kringkasting. «Hvordan opplever du din
arbeidsplass? Hvordan opplever du å
søke abort? Hvordan opplever du denne
filmen? Opplever du den som menings-
fylt?»

Det blir unektelig noe upersonlig over
et slikt språk. Taleren trasker sløvt av
sted på de veier hvor alle andre går,
tenker de samme tanker og lirer av seg
de samme ord.

Verre enn dette er likevel den aka-
demiske sjargong som i dag brer seg så
raskt i Norge. Henrik Groth har vel rett
i at vår tid har en besynderlig tendens
i retning av teori og pseudovitenskap, og
dette gir seg utslag også i språket. Sta-
dig flere akademikere legger seg til en
abstrakt og pretensiøs uttrykksmåte. I
det forrige århundre brukte akademiker-
ne latin når de ville dupere allmuen. I
dag bruker de pompøse fremmedord.

Dette språklige ugress har bredt seg
særlig sterkt i samfunnsforskningen. Det
henger vel sammen med at de fleste
samfunnsrforskere er unge, og mange
av dem har liten kontakt med det sam-
funn de skal utforske. Deres språk får
derfor et sterkt preg av skrivebord og
faglitteratur.

For et par år siden trengte jeg en
opplysning om en kar på Blindern. Jeg
spurte derfor en kollega om hvordan
N. N. egentlig var. Min kollega svarte
— i fullt alvor: «Han er en dynamisk
personlighet som har vært sterkt enga-
sjert i fredsrelevant arbeid.»

Det er i slike tilfelle man minnes Lud-
vig Holbergs ord: «Du est Galilærer, dit
sprog røber dig.» Det er ingen andre
enn akademikere som uttrykker seg så
fjollet.

Sosiologene er verst. I sin språkform
lever de etter Peer Gynts ord: «I em-
betets medfør skal man gå som i tåken;
profetisk taget man fluks er bet, så såre
man ter seg edru og våken.»

Sosiologene snakker ikke om bøker
de har lest. De snakker om referanse-
rammen. De forteller at vi må fokusere
oppmerksomheten om de emosjonelle
dimensjoner i den sosiale kontekst. Når
man bruker slike ord, blir enkle pro-
blemer uforståelige, og hverdagslige tan-
ker blir «vitenskapelige».

Sosiologene hevder at deres distink-
sjoner ikke kan uttrykkes klart på norsk.
Derfor bruker de engelske ord, eller de
lager en norsk sving på engelske uttrykk.
Forholdet er imidlertid at disse ordene
ofte er uresise også på opphavsspråket.

Georg Orwell hevdet i sin tid at dår-
lige vitenskapsmenn i England yndet å
bruke latinske og greske uttrykk isteden-
for engelske. Dette var særlig utbredt
hos samfunnsforskere, hevdet Orwell,
som mente at de samme forskere ikke
ville servere så mye tåkeprat dersom de
brukte et enklere språk. Da George
Orwell satte opp sine regler for godt
engelsk skriftspråk, tok han derfor med
følgende punkt: Bruk aldri et «viten-




skapelig» uttrykk når et engelsk hver-
dagsord sier det samme.

Det er et godt råd, og mange eldre
akademikere former sitt språk etter slike
prinsipper. Vi ser det hos en mann som
Sverre Steen. Hans artikler og foredrag
om norsk historie har nådd fram til
svært mange nordmenn. En av årsakene
er utvilsomt hans naturlige, levende
språk. Det er også en glede å lese ar-
tikler av professor Andenæs fordi hans
språk er så klart og så velsignet uaffek-
tert. Som deres motsetning kan man
nevne den type unge akademikere som
vi så ofte får høre i NRK. De snakker
ikke sammen, de kommuniserer, og hvis
de har vanskeligheter med det, har de
kommunikasjonsproblemer, og det fore-
ligger kommunikasjonssvikt. Ingenting
virker i NRK, det fungerer eller funk-
sjonerer. En akademiker som blir inter-
vjuet, svarer aldri «Jeg vet ikke». Han
sier: «Jeg savnet relevante informasjo-
ner.»

Akademikersjargongen er i ferd med
å bli en plage også i norsk skole. Vår
skoleadministrasjon svulmer opp fra år
til år, og ledelsen får stadig mindre kon-
takt med de praktiske problemer i sko-
lens hverdag. På toppen av det hele byg-
ger skolebyråkratene opp en språkbar-
riere som de forskanser seg bak.

Før ble det holdt møter for lærere.
Nå arrangerer Norsk Pedagogikklag
symposier. Skolesjefen i Oslo har nett-
opp startet et blad, men det skal ikke
kalles blad. Det heter «Informasjons-
organet P.I.P.», og P.I.P. står for peda-
gogikk, innovasjon, praksis. Forsøks-
rådet for skoleverket har ikke faggrup-
per for norsk, tysk og historie. Det skal
hete referansegrupper. Når Forsøksrådet
utgir læreplaner for det nye gymnas, får
vi vite at «ved et ytre strukturert inte-
grert opplegg er det viktig at elevene er
med på integrasjonsprosessen».

Det blir hevdet at myndighetene i
dag forsøker å få i stand et samarbeid
mellom alle parter i skolen. Da er det
uheldig at våre skolebyråkrater skaper
et villnis av fagsjargong som bare blir
forstått av skolebyråkratene selv.

Det største problem vi har i dagens
Norge, er den brede kløft som eksisterer
mellom myndighetene og folket, mellom
stortingsmenn og velgere, mellom NRK-
ledelse og lyttere. Akademikersjargongen
bidrar til å utvide denne kløft. Nå er
det på tide at vi kjepppager sjargongen
ut av språket og går over til å bruke et
skikkelig norsk.

Frå språknytt 2-74

Fiendskap
Ei kjerring på ein gard sør i Rogaland

var kjend for å vera svært knipen, og
det drengene fekk å eta til middags var
nå så som så. Ein dag skulle husbonden
og eine drengen vøla grisebingen, men
der gjekk purka til åtak på drengen.

Hu' liga visst ikkje deg! flirte
bonden.

De' va'kje å venta heller. Tenk på
all den maden eg he' ede opp for 'na!
svara drengen.
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Nokre fakta omkring vasskraftutbygging
Av sivilingeniør Nils Ingvar Korsvoll

På eit store møte om Jotunheim-
utbygging tok sivilingeniør Nils Ing-
var Korsvoll for seg dei erstatningane
bygdene får for det dei let frå seg ved
ei kraftutbygging. Fossekallen prentar
her Korsvoll sitt syn på denne saka.

I samband med dei store vasskraft-
utbyggingsplanane i Sogn og Fjordane
i det siste, har det i aviser og andre
offentlege organ vist seg noko mang-
lande kjennskap til einskilde grunn-
leggande fakta i slike saker. Då eg har
ein viss kjennskap til dette fagom-
rådet, finn eg det rett å prøve å rydde
unna mistydingar slik dei har kome
fram i debatten. Om mistydingane
kan vere taktiske, vil eg ikkje prøve å
vurdere i denne samanheng.

Omgrepet naturhestekraft.

Før eit vassdrag blir bygd ut repre-
senterer det ei viss mengde rå vass-
kraft som blir «foredla» ved utbyg-
ging. Denne rå vasskrafta blir målt i
såkalla naturhestekrefter. Naturheste-
krafttalet finn ein ved å multiplisere
regulert vassfyring med brutto utnytta
fallhøgd. Då vassføringa vert rekna i
kbm pr. sekund og fallhøgda i meter,
må det heile mutlipliserast med ein
faktor 1000/75 for å få rett eining.
Nett denne faktoren kjem av at ein
kbm vatn veg 1000 kg og ei hestekraft
er sett til 75 kgm pr. sekund.

Både konsesjonsavgiften til kom-
munane og fallerstatningane til grunn-
eigarane vert utrekna ette rnaturhes-
tekrafttalet. Ein ser av og til at ein-
skilde reknar ut eit naturhestekrafttal
utfrå kva den påtenkte installasjonen
i kraftstasjonane kan yte i kW. Dette
gir reint for mange naturhestekrefter
fordi maskininstallasjonen er dimen-
sjonert til å ta langt større vassføring
enn den regulerte då ein også vil nytte
flomvatn i ei viss grad. Som døme kan
eg nemne at i konsesjonssøknaden for
Gaularvassdraget er det rekna ut at
utbygginga omfattar vel 200 000 na-
turhestekrefter medan kraftstasjonane
er planlagde å yte vel 300 000 kW
maksimalt. Ei direkte omrekning av
installasjonen til hestekrefter viser vel
400 000 hestekrefter. Det er klårt at
ved å rekne ut konsesjonsavgifter og
erstatningar på den måten, vil ein få
langt større tal enn det som seinare
vert fastsett av styresmaktene.

Erstatningar.

Erstatningane kan grovt delast inn i
erstatningar for skade og ulempe og
erstatningar for vassfall. Alle som på
ein eller annan måte blir råka av ei
utbygging, har krav på vederlag for
skade og ulempe. Det kan til dømes
vere skade på fiske eller at ein kvern-
rett fell bort på grunn av for lite vatn.
Dersom ei utbygging fører med seg
fordeler for nokon, slepp han naturleg
nok å betale, men fordelene blir trekt
frå eventuelle skadar og ulemper slik
at det er netto skadar og ulemper som
vert erstatta.

Fallerstatningane får ein grunneigar
eller falleigar fordi fallet i ei elv vert
rekna å tilhøyre grunneigaren eller
falleigaren på line med anna fast eige-
dom. I dei fleste andre land er vass-
fall ikkje rekna som privat eigedom.
Fallerstatningane er knytta til talet på
utnytta naturhestekrefter og blir betalt
for fallet frå der vatnet blir tatt bort
frå elva og til der det blir ført attende
til elva. Der utbygginga går like i
sjøen, gjeld det sjølvsagt heile fallet
ner til sjøen. Det er såleis likegyldig
for fallerstatningane om utbygginga
skjer langs eige vassdrag eller om
vatnet blir overført til andre bygdelag
berre naturhestekrafttalet er det same.
Nett her trur eg det er mange som
misforstår.

Det har gjennom tidene vore mykje
diskutert om det skal ytast erstatnin-
gar for både skade og ulempe og for
fall eller berre for den høgste verdien
av desse erstatningskategoriane. Det
er heilt avhengig av dei lokale tilhøva,
men i det siste har det som oftast
berre blitt erstatta det som har høgste
verdi.

Den 14.4.1973 byrja lova om at er-
statning for ekspropriasjon av fast
eigedom skal utmålast etter bruksver-
dien å virke. Det er stor usemje mel-
lom juristane om korleis dette vil slå
ut for vassfall. Eg har spurt ei tital
såkalla vassdragsjuristar, og det ser ut
til å vere eit markert fleirtal mellom
desse juristane som meiner at lova
også gjeld vassfall og at dei prinsipielt
skal erstattast etter bruksverdien. For
ein vanleg grunneigar har eit vassfall
neppe nokon bruksverdi fordi han
ikkje er i stand til teknisk og økono-
misk å nyttiggjere seg vassfallet. Fylg-
jeleg blir det ingen fallerstatning å få.
Kvernrettar o. 1. blir erstatta som ska-
de og ulempe.

Nå er det i lova ein såkalla «be-
nådningsparagraf» (§ 5) som gir høve
til erstatningar over bruksverdien. I
kva grad denne paragrafen vert nytta
er ennå uvisst. Det blir like mykje eit
spørsmål om samfunnspolitisk oppfat-
ning som jus hjå dei som skal prakti-
sere lova. Når det gjeld tomter er det
hittil vore ein svært sprikande praksis
og alle ventar på dei første høgste-
rettdomane. Det er vel på tide å få ei
tolking av omgrepet «full erstatning»
i § 105 i Grunnlova som er i samsvar
med den historiske og politiske utvik-
linga.

Alle erstatningar ved vasskraftut-
bygging skal plussast på 25 % står det
i lova. Sjølvom ein kan oppnå ein
kortvarig rikdom på erstatningane, må
ein hugse på at det er betaling for
skade og ulempe og fråskilde ressur-
sar på eigedomen for alle etterkoma-
rane sine i all framtid. Det er sine
eigne etterkomarar ein tar frå og der-
for bør ikkje utsiktene til stor erstat-
ning vere noko argument for ei even-
tuell utbygging.

Skattar og avgifter.

Korleis eit ferdig utbygd kraftverk
skal skattleggast, er det heller utfør-
lege reglar for i § 19 i landsskatte-
lova. Utgangspunktet er bruttofor-
muen og grovt sett blir skattane ca.
1 % av bruttoformuen. Bruttofor-
muen bør etter mi meining for eit nytt
kraftverk verte sett lik lanleggskostna-
dene. Som oftast vert det sett lågare.
Det hender det vert sett så langt ned
som til 60 %. Ei slik låg taksering kan
bety millionar i tapt skatteinnkome
for vedkomande kommunar. Det er
Riksskattestyret som fastsett brutto-
formuen til kraftverket etter oppgåve
frå Hovudstyret i Norges vassdrags
og elektrisitetsvesen (NVE) som også
kan vere kraftutbyggar. På denne må-
ten er kraftutbyggarar sterkt med å
fastsette kor mykje skatt kraftverka
skal betale.

Når det gjeld fordelinga av skatten
mellom komunane, deler lova inn i
såkalla reguleringskommunar, fall-
kommunar og kraftverkskommunar.
Reguleringsanlegga skal skattleggast i
den kommunen som dei ligg i. Av res-
ten av utbygginga skal regulerings-
kommunane ha 10 % og av det då
resterande skal 60 % gå til fallkom-
munane og 40 % til kraftverkskom-
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munane. Det er i grove trekk. Vanleg-
vis synest fordelinga etter desse reglar
å vere rettferdig.

Skattar under anleggstida frå tilset-
te ved utbygginga gav før gode skatte-
innkomer. Reglane var då slik at eins-
lege skatta i arbeidskommunen og fa-
miliefolk i den kommunen familien
budde. For å hjelpe såkalla pendlar-
kommunar rundt Oslo, fastsette Skat-
tedirektøren på grunnlag av ein inter-
pellasjonsdebatt i Stortinget at alle frå
og med 1971 skulle skatte til heim-
stadkommunen sin. Det har ført til
katastrofal nedgang i skatteinnkomene
i kraftutbyggingskommunar i anleggs-
tida. Dette fekk mellom andre Aur-
land merke til fulle. Det er heller få
på anlegga som buset seg i kraftut-
byggingskommunene. Arbeidskraftre-
servane i kraftutbyggingskommunar
er som oftast små grunna tidlegare ut-
flytting dersom det ikkje skal gå ut-
over eksisterande næringsliv i kom-
munen.

Konsesjonsavgifta vert rekna ut et-
ter naturhestekrafttalet slik eg har
nemnt tidlegare. Det er Stortinget som
fastset kor mykje det skal betalast pr.
naturhestekraft. Maksimalsatsen i lova
er 5 kr. pr. naturhestekraft og vanleg-
vis blir det gitt 4-4,5 kr. Då lova
kom i 1917 var maksimalsatsen 4 kr.,
og det vart vanlegvis gitt 2,5 kr. fram
til siste krig. Ein sats på 2,5 kr. i 1917
(eller 1938) svarar til 12,5 kr. i dag.
Konsesjonsavgiftene som blir gitt i
dag utgjer reelt berre 1/3 av tilsva-
rande konsesjonsavgifter før krigen.

Det er Industridepartementet som
fordelar den samla konsesjonsavgifta
på kommunane. Vanleg praksis er at
80 % går til reguleringskommunane
og 20 % går til fallkommunane. Der-
for vil ein utprega fallkommune få
heller lite konsesjonsavgift av ei even-
tuell utbygging av vassdraget.

Nettoverknad av kraftutbygging for
ein kommune.

Bruttoinnkomene frå kraftverka i
ein kraftutbyggingskommune er som
nernnt tidlegare betydelige. I dei fleste
utkantskommunar som får ei kraftut-
bygging, kan det vere tale om ei for-
dobling av tidligerae brutto skatteinn-
komer i kommunen. Men brutto er
ikkje det same som netto og det er
nettoverknaden det kjem an på.

Når ein ser på budsjettet for ein
vanleg utkantkommune, finn ein ofte
at dei tre budsjettpostane eiga skatte-
innkome, skattutjamningsmidlar og
tilskot i skulesektoren utgjer 80—
90 % av heile kommunebudsjettet.

Eiga skatteinnkome kan utgjere om
lag 40 % og dei to andre postane vel
20 % kvar. Nesten halvparten av
kommunebudsjettet kan vere over-
føringar frå storsamfunnet. Dette er
gjort for å halde utkantkommunane
oppe på eit rimeleg eksistensmini-
mum. Når kommunane sjølv får stør-
re skatteinnkomer, er det kanskje na-
turleg å redusere overføringane frå
storsamfunnet.

Pårekna brutto skattar og avgifter
frå kraftverka er ofte av om lag same
storleiksorden som det kommunen
dag får i overføirngar frå storsamfun-
net. Dersom kommunen er sers uhel-
dig. kan det berre bli å bytte pengar
utan nokon nettogevinst for kommu-
nen. Det er heldigvis sjeldan så gale.

I dag må kommunane betale vel 1/3
av brutto skatteinnkome i fylkesskatt.
Det betyr at også vel 1/3 av brutto
skatt frå kraftverka går utatt i auka
fylkesskatt. Dette vil truleg ikkje i
realiteten bli noko serleg endra ved ei
eventuell innføring av direkte fylkes-
skatt. Den direkte fylkesskatten vil
ikkje kome som ekstra skatt. Kommu-
nane vil få sine brutto skatteinnkome
redusert tilsvarande og då også skat-
ten frå kraftverka.

Statstilskata til lærarløner og skule-
skyss er som oftast i utkantkommu-
nane på dei maksimale 85 %. Med ei
auke i skatteinnkomene som det er
tale om her, viser det seg at tilskots-
prosenten blir redusert til ca. 60 %
eller lågare. Ein slik reduksjon kan
«ete opp» vel 15 % av brutto skatte-
innkome frå kraftverka.

Skatteutjamningsmidlane blir utdel-
te på eit politisk grunnlag i kvart
fylke. Det er ikkje uvanleg at skatte-
utjamningsmidlane til ein kraftutbyg-
gingskommune blir redusert med ca.
1/3 på grunn av slike auka skatteinn-
komer frå kraftverka. Dermed kan
verknaden av slike skatteinnkomer bli
redusert med ca. på grunn av re-
duksjonen i skatteutjamningsmidlane.

Utfrå det som er nemnt ovanfor,
vil over 3/4 av dei auka skatteinnko-
mene frå kraftverka bli borte for
kommunen. Dersom ein kommune
aukar brutto skatteinnkome frå 3 mill.
kr. til 6 mill, kr., vil kommunen berre
sitte att med ein nettoverknad på om
lag 3/4 mill, kr. til eige bruk.

Det heiter seg at konsesjonsavgift
ikkje skal takast med i vurderingane
av storleiken på overføringane frå
storsamfunnet. Det viser seg sjeldan å
vere slik i praksis. Det er i det minste
eit sterkt sideblikk til konsesjonsav-
gifta. Ho utgjer også langt mindre
enn skattane.

Kva kan gjerast for å betre netto-
verknaden for kraftutbyggings-
kommunane?

Nettoverknaden for ein kraftutbyg-
gingskommune av ei kraftutbygging
kan aukast både ved å auke brutto-
innkomene og ved å halde oppe over-
føringane frå storsamfunnet. Tiltak
for å betre næirngslivet i kommunen
må også takast med. Eg kan nemne
visse tiltak punktvis nedanfor utan at
eg legg noko prioritering i rekke-
fylgja.

konsesjonsavgiftsatsen må hevast
frå nå maks. 5 kr. til maks. 15 kr.
for å kompensere for prisstigninga
etter krigen.
det må kome klåre reglar for fast-
setting av skattegrunnlaget for
skattlegging av kraftverk.
det må gjevast høve til medeigar-
skap i kommunane i kraftverka
utan økonomisk innsats og risiko
for kommunane slik at dei kan få
del i den gode forretningen eit
kraftverk er på lengre sikt. 10—
15 % medeigarskap vil på sikt gi
om lag det same som skattane er i
dag.
det må kome Idåre reglar for kor-
leis skattar og avgifter frå kraftut-
bygging skal sjåast på ved fastset-
ting av overføringar frå storsam-
funnet. Kraftutbyggingskommunar
bør her kome i ei gunstig serstode.
næringsfonda må hevast frå nå
2-3 mill, kr. til 20-30 mill. kr.
Fonda må plasserast i lokale ban-
kar.
konsesjonskraft må kunne kjøpast
for til dømes 75 % av vanleg
kraftpris.
ei kraftutbygging må forplikte
storsamfunnet (ikkje utbyggaren)
til aktivt å hjelpe til å etablere
varige arbeidsplassar i kraftutbyg-
gingskommunen.
kraftutbyggaren må i konsesjonen
påleggast å ta aktivt del — også
økonomisk — i utbygginga av dei
lokalsamfunna som blir påverka
av kraftutbygging. Det bør vere
slutt med isolerte «anleggsbyar».

Ein del av desse punkta må oppfyl-
last snart dersom lokalsamfunna ikkje
skal sette seg imot eikvar kraftutbyg-
ging. Det kan naturlegvis diskuterast
korleis godene av ein ressursbruk bør
disponerast, men det er eit udiskuta-
belt faktum at i dag skjer det ei uri-
meleg utnytting frå storsamfunnet si
side av dei lokalsamfunna som har
utnytta vasskraftressursar. Slike til-
høve gir gode arbeidsvilkår for desse
som i lokalsamfunnet arbeider imot
eikvar kraftutbygging. Ved å la lokal-
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Prosjektlederordningen i funksjon
i statskraftverkene

Ordningen med egne prosjektledere
for store utbyggingsprosjekter som
Statskraftverkene har ansvaret for er
nå i funksjon. Etter grundige over-
veielser er ordningen og rammen for
denne fastlagt i instruks av 1. august
1974.

I organisasjonen er prosjektlederne
plassert direkte under kraftverkdirek-
tøren som htIns «forlengede arm» for
bl.a. å ivareta byggherreansvaret.

Hva er nå hensikten med ordnin-
gen? Kort sagt skal prosjektlederen
styre prosjektet slik at det holder seg
på sporet hva angår: Tid, økonomi og
prosjekt. Prosjektlederen skal i tide ta
de nødvendige initiativ i og utenfor
organisasjonen når det er fare for av-
vik og flaskehalser oppstår.

I sitt arbeid skal prosjektlederen
spille på fagavdelingene som selvsagt
fortsatt har ansvaret for sin del av
prosjektet. Det er den totale koordi-
nering og overvåking av samspillet
avdelingene imellom som ligger på
prosjektlederen.

Det stilles store forhåpninger til
ordningen og positive erfaringer er
allerede høstet. Men om det endelige
resultat skal bli godt avhenger av oss
alle ved aktiv støtte til prosjekt-
lederne. Dette gjelder ikke minst
spørsmålet om informasjon. Derfor
godt å vite hvem prosjektlederne er
nemlig:

Overingeniør Audun Hage for Eidfjord-
verkene og Grytten-verkene.
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Overingeniør Sven Ammerud for Ulla-
Førre-verkene.
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samfunna få ein rimeleg del av kraft-
utbyggingskodene, vil det vere langt
vanskelegare for dei å nå fram med
argumentasjonen sin. Det må vere
noko gale når det med rette kan ar-
gumenterast med at det for lokalsam-
funnet kan vere like lønsamt å nytte
eit område til seterdrift og fotturisme
i staden for til kraftutbygging. Ei
anna sak er det at desse bruksmåtane
ikkje utelukkar kvarandre.

For å betre dette, må vi alle vere
villige til å betale meir for den krafta
som vi brukar. Det blir i tilfelle like-
vel ein god del under kjerne- og olje/
gasskraftpris som dei må betale i
andre land. Vi kan også ta med det vi
treng av naturvern utan at vi kjem
opp i dei kraftprisane.

Nils Ingvar Korsvoll

Mest alltid
Pappa, sa vesle Hans Petter,

kan fiskane eta under vatn?
— Ja, guten min.

Er dei ofte svoltne?
Alltid — unnateke når pappa

fiskar!

Bensinromantikk
Kvifor slo du opp med Erik?
Kjære deg, han har då mist

førarkortet!

Frykt
Dei fleste fedre fryktar for at alle

unge menn som inviterer dottra deira ut,
vil gifta  seg  med ho. Dei fleste mødre
fryktar for at han ikkje vil gjera det.

Titting
Ein fatig student var ein dag ute og

promenerte. Han var tarveleg kledd, og
det var fleire hol i frakken hans. Då
møtte han ein laps, som stogga han og
sa spottande:

Fatigmannen tittar ut or frakken
Dykkar.

Rett, svarta studenten, og toske-
skapen tittar inn.

Dårleg s taving
Læraren fortalde eleven at det ikkje

fanst noka orsaking for at han var dår-
leg til å stava: — Du skal slå opp i ord-
lista kvar gong du er i tvil. Så enkelt er
det.

Jamen lærar, svara eleven,  eg  er
då aldri i tvil.
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Brev fra Tanzania Av Ola Gunnes

Jeg har enkelte ganger hørt om
folk som har forsvunnet sporløst uten
at noen har hørt noe mere fra dem.
Jeg hører nesten til den kategorien
nå, har jeg følelsen av, og jeg har
derfor en noe dårlig samvittighet for
ikke å ha latt høre fra meg. Mer enn
3 måneder har gått, og det er nesten
ikke til å tro. Skal tiden fortsette å
gå like fort, er jeg vel hjemme igjen
før en vet ordet av det.

Jeg sitter her og skriver på veran-
daen. Klokken er 21.30 lokal tid.
(19.30 norsk tid). Det er mørkt,
varmt (24°C) og en svak bris gjen-
nom palmekronene. Like utenfor kan
jeg høre dønningene fra det Indiske
hav mot stranden. Et stykke ute ligger
en rekke båter som venter på havne-
plass inne i byen. Det heter seg at
staten må betale 30 000 shs. i døgnet
for hver båt (venting). I bakgrunnen
står båndspilleren og spiller Evert
Taube-viser. Det er i grunnen bare
pjolteren som mangler, men den har
jeg latt være i kveld.

Ja, det er i grunnen mange inn-
trykk som svirrer i hodet når en skal
sette seg ned og skrive brev. Det er
vanskelig å stokke uttrykkene slik at
en kan få de ned på brevarket i en
noenlunde rydding form.

Vi kom jo ned hit den 1. april. Da
var det enda en ganske kraftig varme,
og regntiden var i full gang. Vi ble
innkvartert på et meget bra hotell
(New Afrika). Der fikk vi 2 riktige
bra rom (med dør mellom) med 2
bad og mye rart (også kakke-lakker).
Med den varmen en hadde på den
tiden var det virkelig godt å ha air-
condition på rommene. Det er virke-
lig litt rart å komme slik hodestups
ned hit. Fra kjente, trygge forhold
hjemme, kommer du i løpet av 15
timer til en helt annen verden. I
sannhet må jeg si at den første uken
følte jeg meg mer som nedfalt på
månen.

Etter hvert har vi imidlertid klart å
aklimatisere oss ganske bra. Det går
forresten ganske fort. Dette med å bo
på hotell har vi også lært etter hvert,
for det gjør vi faktisk enda. Nå bor
vi på et strandhotell noe utenfor byen,
og det er på hotellverandaen jeg sitter
og skriver. Her går alt seint, og det
å få hus er neimen ikke lett. Det loves
og loves, men som regel så koker det
bort i kål som så mye annet her nede.
Det er klart man blir lei av å bo slik,
men det går utrolig bra tross alt. Her
også har vi 2 store rom med dør mel-




lom, 2 bad m. m. Jeg håper det skal
bli hus i løpet av en 14 dagers tid nå.

Det er jo et ganske varmt klima her
nede. På denne tiden er det ikke så
veldig varmt heller, nærmest god
norsk sommertemperatur. Med noen
helt fantastiske badestrender blir der
naturlig nok mye badeliv, og ungene
har vel badet mere på disse 3 måne-
dene enn  de  har gjort i hele sitt liv
tidligere. På denne tiden av året er
det vel ikke så oppsiktvekkende å høre
om bading.  Jeg  har sett at det har
vært en veldig fin sommer hjemme,
og dere er vel like brune som oss her
nede. (Jeg er forresten ikke noe brun).

Det er jo en mengde nordmenn her
nede fra før, og det blir derfor mest
norsk samkvem. De fleste bor i det
samme området rundt omkring det
hotellet vi nå bor på. Jeg må si at det
er litt av et liv man lever her nede.
Store hus og haver, hustjener, vakt-
mann og «gartner». Selv kjører folk
rundt i stor bil (de fleste har 2 biler).
Om kveldene drikker man pjolter
eller øl. Afrikanerne bor i små jord-
og steinhus rundt omkring og tjener
2-300 kr. i måneden. Jeg lurer på hva
de tenker om oss.

Vel, jeg har nå ikke tenkt å leve
noe utsvevende liv, men du vet det
er så rart med det, et par pjoltere blir
det lett i uka.

På jobben har det gått ganske bra.
Rolfsen og jeg, samt verksmesteren
vår (Lokk-Olsen) har faktisk fått i
gang prosjektet, og i dag gikk faktisk
det første lasset med stasjoner fra
Dar es Salaam. Vi har kontor og verk-
sted ca. 15 km utenfor byen, der
Hydrologisk avdeling holder til. Det
var der Ivar Hagen, Wingård, Jan
Andersen også holdt til. Andersen
reiste hjem bare for et par uker siden.
Apropos kontor, det er mye som er
annerledes her nede. Kontorene er i
lave brakker. Vi har utgang direkte
ut i det fri og det er ofte det kommer
noen spaserende inn til oss. En dag
kom det en husvogn og parkerte ute
på gårdsplassen mellom kontoret og
verkstedet. Der bodde det en stor
familie, og de hadde høner og mye
rart. Hanen gol dagen lang, og en
dag kom det faktisk en høne inn på
kontoret vårt. Nå har de visst flyttet
til et annet sted.

Ellers må man være altmuligmann.
Ingenting virker slik det skal. Vil du
ha noe gjort, må du enten gjøre det
selv, eller i hvertfall følge saken gjen-
nom hele prosedyren. Jeg vet ikke 


hvor mange timer og dager jeg har
brukt på å gå fra kontor til kontor.
Som regel må du gå gang på gang.
Vel, det går som regel til slutt, men
du verden som du må stå på. Det er
jo litt morro også, men enkelte dager
blir du fly forbanna og sur som ei
potte. (Det er de dagene jeg tar pjol-
teren). Vi har f.eks. holdt på siden
15. mai med å få 3-faset elektrisitet i
verkstedet. Elektrikerne, som selvsagt
må komme fra et bestemt mini-
sterium, skjønner ikke stort. En uen-
delighet av sammenmiksing har fun-
net sted og det er et under at ikke noe
har brent opp for oss. Nå ser det
endelig ut til å bli en ordning på det.

Vi har til nå stort sett holdt oss
Dar es Salaam. Vi var ute på en len-
gere biltur en week-end. Til en Na-
tionalpark ca. 30 mil herfra. Det er
jo ganske fantastisk å kjøre gjennom
store elefantflokker, men det gjør vel
antagelig mest inntrykk første gangen.

For øvrig var det stor feiring av
nasjonaldagen her den 7. juli (Saba-
Saba). Det var da 20-årsdagen for
danningen av det nasjonale partiet
TANU. Alt arbeid lå faktisk nede i
dagene før den dagen. Selv opplevde
jeg å bli arrestert da jeg filmet presi-
dent-kortesjen. Jeg rakk å få filmet
motorsykkelordonansene som kjørte
foran før de slo til. Filmapparatet ble
tatt og inn i Maja bar det. Så full
speed til nærmeste politistasjon. Rap-
port ble skrevet og filmapparat, linser
og alt jeg hadde ble sjekket. Til slutt
ble jeg kroppsvisitert. De var nok ute
etter våpen. Det var i grunnen veldig
morro også. Vi pratet om 17. mai og
mye annet og etter ca. 2 timer slapp
jeg ut igjen med filmapparat og alt i
god behold. Filmen fikk jeg beholde,
og den blir det jo ekstra morro å ha
etter dette.

Ellers skal jeg på storviltjakt. Har
kjøpt meg elefantrifle og del i land-
Rower, så nå skal det bli liv.

Biler er for øvrig av en egen rase
her nede. Svært få ville ha en sjanse
til å komme på landeveien i Norge.
Her er det bare ett krav, og det er at
den går. Lyktene står i alle retninger.
Skjermer skrangler og hjula slenger.
Alle biler er overfylt av folk. På bus-
ser og lastebiler tyter det ut folk alle
steder. Selv har jeg etter forholdene
en meget bra Peugout 404 Stasjons-
vogn 1970-modell. Nå må jeg slutte.
Ha det riktig bra alle sammen, og
send meg noen ord om hvordan det
går med dere og prosjektene.
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Norsk kraftutbygging
etter krigen
Av Jon Leirf all

I de åtte år jeg var medlem av
Stortingets industrikomite, deltok jeg
i behandlingen av en rekke kraftut-
byggingssaker.

Felles for de aller fleste av disse
sakene var at folket i utbyggings-
distriktene satte store forhåpninger og
ønsket utbyggingene. Dette skulle gi
nye arbeidsplasser for utbyggingsom-
rådene og ny virksomhet og store inn-
tekter til kommunekassen og runde-
lige erstatninger til de skadelidende.
Protestene var få og ble ikke båret
fram med noen kraft.

I tur og orden ble bygdefolket
skuffet i disse forhåpninger. Det ble
ikke så mange arbeidsplasser som en
hadde håpet under anleggstiden, og
etter en kortvarig hektig periode ble
det gjerne økt arbeidsledighet. Kraf-
ten ble ført ut av bygda, og ga ikke
grunnlag for lokal industri og flere
varige arbeidsplasser. Kommunekas-
sen fikk nye inntekter ved konsesjons-
avgifter, og fikk kanskje råd til å
bygge flottere skoler og større rådhus
og fikk til å begynne med råd til å la
pengene rulle.

Men det en  fikk  med den ene hånd
ble  tatt  med den andre. Konsesjons-
avgifter og skatteinntekter ble tatt i
betraktning ved tildeling av utjev-
ningsmidler og utligning av fylkes-
skatten. Skadevirkningene for den en-
kelte og for bygdesamfunnet viste seg
ofte å bli større enn antatt. De årlige
erstatningene kunne nok synes å
være romslige, men den fallende pen-
geverdi minker verdien av dem, og
en indeksregulering hvert tyvende år
gjør at justeringene kommer på etter-
skott og ikke svarer til dagens skade-
virkninger.

Anleggsperioden etterlater seg ofte
et opprevet bygdesamfunn, hvor de
gamle næringer er blitt forsømt, uten
at det er skaffet noen varig erstatning
for dem. Skadene på fisket viser seg
som oftest å bli større enn antatt.
Grunnvannsforholdene ved tørrleg-
ing av ei elv har hittil vært ofte liten
oppmerksomhet, men kan føre med
seg store skadevirkninger for jord-
bruket. Virkningen på turisttrafikken
er vanskelige å vurdere på forhånd.
De tørre elvefara lokker ikke turist-
ene og minker trivselen i bygda.

Alt i alt må en si at de fleste byg-

der har  tapt  på utbygningene, og selv
om kommunen kan tillate seg et stør-
re pengeforbruk, blir ikke nærings-
grunnlaget bedre for den enkelte.

En sak for seg er hvordan de store
kraftmengder som er bygget ut etter
krigen er blitt disponert. En vesentlig
del er gått til kraftslukende industri
som gir få arbeidsplasser — alumini-
um og ferrolegeringer — og leveres
til priser som på langt nær dekker da-
gens utbyggingskostnader. Og ikke
bare det, vi er kontraktmessig forplik-
tet til å levere disse kraftmengdene i
40-50 år fremover til stadig fallende
priser i forhold til det alminnelige
prisnivå, herunder energiprisene. Det
hører også med til bildet at en stor
del av avtakerne er utenlandske sel-
skaper, eller selskaper hvor uten-
landsk kapital spiller en stor rolle.
Det mest avskrekkende eksempel på
dette er vel aluminiumsbedriften i
Husnes, hvor de utenlandske eiere har
fått anledning til å bokføre som ut-
gifter millionbeløp i provisjoner for
kjøp og salg av råstoffer og produk-
ter til utenlandske selskaper med de
samme eierinteresser, og dessuten til
å ta ut 50 millioner skattefritt som
godtgjørelse for såkalt «know-how».

I 50-årene og langt opp i 60-årene
var innstillingen i Stortinget at den
utenlandske kapital gjorde oss en stor
tjeneste dersom den kunne mulig-
gjøre en forsert utbygging av våre
billigste kraftkilder ved å avta kraf-
ten på vilkår og til priser som i høy
grad var tvilsomme for oss. Å advare
mot dette var som å rope i ørkenen.
Resultatet av denne politikk er at vi
nå for å dekke det alminnelige for-
bruk og behovet til norsk industri må
gå til en mer hardhendt utbygging av
verneverdige vassdrag som gir kost-
barere kraft og dermed bidrar til å
øke prisnivået.

Søta bror
Det reiser svært mange svenskar til

Paris for tida, — og alle tykkjer dei det
er fælt med alle svenskane som er i
Paris. Slik var det også med svensken
som sto på toppen av Eiffeltårnet og såg
ned.

Eg skal våga på, sa han, — at der-
som eg sputtar no, treff eg ein svenske.

Han spytta — og vann vågemålet.
Det vax nemlig motvind. 


Slipesteinen
er i den form vi kjenner den eit nytt
reidskap, so vidt vi veit. Det dei i
eldre tider kalla slipestein var nerast
det vi i våre dagar kalla bryne. Dei
bruka antan fast berg som dei drog
betjarnet over, eller dei hadde bryne-
steinar som vi kjenner dei i dag.
Nokre av desse brynesteinane var så
store at to mann heldt ein i kvar ende
og drog den att og fram over egga,
desse store steinane vart kalla
«sende».

Ikkje all stein høvde til bryne, i
some bygder var lokale brynesteins-
brot, andre stader fekk dei bryne-
steinen langvegs frå. Mest kjende
brynesteinsbrotet var i Eidsborg i
Telemark. Frå dette brotet vart det til
og med eksportert bryne i store meng-
der alt i mellomalderen.

Kring år 1700 kom so runde slipe-
steinar i bruk.Drivkrafta var antan
sveiv, trøde eller vasskraft. Av alle
reidskap som er drevne med vasskraft
er slipesteinen den enklaste. I eine en-
den på ein horisontal aksling er det ein
kvernkall og i den andre enden er
slipesteinen fest, det var alt. Steinen
stod ute under open himmel so det
trengdest ikkje ein gong hus over den.
Å snu slipesteinen var borna sitt ar-
beid og på dei gardane der dei hadde
ein sopass bekk att dei kunne la slipe-
steinen gå med vatn var det ein stor
lette for borna. Sande har skreve om
arbeidet med å snu slipesteinen i eit
dikt som heiter rett og slet «Slipe-
steinen»:

Mor sør i sola ved eldhusveggen
der er vel varmt sann ein sommarsdag
og rett ein triveleg stad for kleggen
og fly og fluger av alle slag.

Og midt i surrande flugeflokkar
stod slipesteinen vår tung og stor
der rei han stødt på digre stokkar
og aksen gjekk i ei fleskesvor.

Her var det først eg i verda kjende
kva livsens alvor i røynda er
når sola steikte so ryggen brende
og kleggen beit både her og der.

Ein framande vilje ved steinen rådde
som nådelaust meg i lekkjer la
og heilt frå sveiva so vidt eg nådde
eg seint og tidleg laut steinen dra.

Her laut eg stå som ein ussel slave
med drengen over som oppsynsmann
og ryggen krøkt som ein saueklave
og dra for matbeten alt eg vann.
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Gjest fra Tanzania
Hydrologisk avdeling har i tiden

15/8 til 15/9 hatt besøk av WM0-
stipendiat Joel Mwalubandu fra Tan-
zania. Mr. Mwalubandu har i 8 må-
neder studert databehandling i Ge-
neve og som et ledd i kursopplegget
ble han sendt hit til Oslo for å gjøre
seg kjent med hvordan Hydrologisk
avdeling forsøker løse problemene
vedrørende hydrologisk databehand-
ling.

Mr. Mwalubandu arbeider ved
Hydrological Section Ministry of

På kant med livet på hemn eg grunda
eg ynskte steinen for godt stod still
og ein gong kom ho den store stunda
og det må vete gjekk soleis til.

Ein diger klegg seg på steinen sette
han var vel mett so han trengde fred.
Han sat so hoggande godt tilrette
med sjølve storsleggja like ved.

Og før eg sansa meg rett og treiv ho
treiv sjølve storsleggja tung og stor
og kvinande gjennom lufta dreiv ho
so steinen klovna men kleggen for.

Eg fekk nok like for den umaken
for sjølv om steinen ga legero
eg vart so merkeleg sår i baken
at eg laut stå liksom steinen stod.

Ei vekes tid laut eg gå og vente
so kom dei heim med ein spilder ny,
men det vart tap opp og tap i mente
for den dei kom med var tung som bly.

Det har føre vore skreve i Fosse-
kallen om arbeidsgogner som til van-
leg vart drevne med vatn, men hen-
dige folk laga ofte til so dei dreiv
med vasskraft andre reidskap og. På
some gardar sette dei snor på kjinna
og dreiv den med vatn. Andre stader
var det vasskrafta som elte osten når
dei ysta. Kornreinsemaskin, korn-
tørke, vasspumpe, hakkemaskina,
boremaskin og meir slikt vart kobla
til kvernkallen. Men dette var slikt
som ikkje slo gjennom, det var ein-
staka tilfelle.

Eit er iallfall sikkert, vasskrafta har
letta mang ein rygg som stod krøkt
som ein saueklave og drog for mat-
beten alt den vann, antan det no var
for bom eller vaksne.

S.N.

Water Devolopment and Power i
Dar es Salaam og har lang erfaring i
hydrologisk arbeid. Han fikk sin
grunnleggende tekniske utdannelse i
Tanzania og har siden gjennomgått
kurser i utlandet blant annet i Au-
stralia.

Hydrologer og ingeniører fra Nor-
ge har i flere år vært engasjert i hy-
drologisk arbeid i Tanzania og det var
derfor spesielt hyggelig at det denne
gangen var en tanzanianer som fikk
anledning til å avlegge oss et besøk.

Mr. Mwalubandu ble orientert om
arbeidet ved Hydrologisk avdeling,
databehandlingsopplegget, analyse-
metoder og de systemer som er utar-
beidet for studie av stokastiske og
determimistiske modeller. Oppholdet
ble avsluttet med en liten «safari»
hvor blant annet Tokke kraftstasjon
og IHD's representative områder på
Filefjell ble besøkt.

De hydrologiske forhold i Tanzania
og Norge er på mange måter meget
forskjellige. Relativ lav årsnedbør,
lang tørketid og kort intens regntid
med ødeleggende jorderosjon skaper
alvorlige vanskeligheter både for
vannforsyning generelt og for jord-
bruket. Problemene er på mange må-




ter av langt alvorligere karakter der
enn hjemme hos oss. Kartlegging og
utnyttelse av vannressursene har imid-
lertid fått meget høy prioritet av lan-
dets myndigheter. Det samme kan
man si om utdannelsen av teknisk
personale innenfor vannsektoren. Selv
om våre erfaringer og metoder ikke
alltid uten videre kan overføres til et
tropisk land som Tanzania, ga Mr.
Mwalubandu uttrykk for å være godt
fornøyd med oppholdet og vi ønsker
han lykke til med arbeidet i Tanzania.

J.H.A.

Timelege ting
Det kom klage på at klokka i kyrkje-

tårnet gjekk gale, men kyrkjetenaren tok
det med stor ro:

Det gjer ingen ting, for kyrkja
skal ikkje bry seg om det timelege.

Ingen fare
Det er ingen fåre på ferde, sa

lækjaren til pasienten, eg har hatt same
sjukdomen sjølv.

Det er mogeleg, stunde pasienten,
men De hadde ikkje den same lækjaren.
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Treskaft

Den gamle måten å truske kornet
på var å legge det på låvegolvet og
so slå på det med ein trekub som
var fest til ei lang stang med eit
band.

Trusking med handemakt slik var
eit langdrygt arbeid. Hadde dei mykje
korn på ein gard måtte dei halde på
heile vinteren. Dei sto oftast to, ein
i kvar ende på låven og slo mot kvar-
andre. Frå tidleg morgon til seine
kvelden lydde det dunk dunk frå alle
løer vinterstid.

Aukrust har skildra denne trusk-
inga i «Ei vise frå 1800-og-den-tid».
Her er noko av den:

Høyr, det tussar i gamle fussar
som er uppe, ute tri timar fyre

dagningstid,
skakke skeive driv og truskar,
driv i golvom, riv og ruskar,
høyr det vassar mjukt i lo,
høyr det tassar — flo på flo
flekkjest av og bandi triv dei,
rister snøen av og hiv dei
fram på gamalt låvegolv.
Tusti skrell! Smått det tuskar høgt

det smell!
Slagi fell, so golvet huskar, —
tunge, spekne band dei legg —
fram at lag for lag og truskar —
kornet spett og smell i vegg, —
dyn og slag i truskarlag i den gråe

tussedag.

Treskeverka kom i 1850-åra, og dei
første var hestevandringar. Litt etter
kvart tok dei so vasskrafta i bruk
der det var elvar og bekkar so ner
at dei nådde dei med snor frå løa.
Truskemaskina måtte stå på låven
der loa var, dei kunne ikkje frakte
den til elva som dei gjorde med
kornet som skulle malast. Når då
ingen hadde tenkt på dette då gardane
vart bygde, var det ofte lang veg frå
løa til bekken. I den tid var det tau
som vart brukt til snor, og desse
krympa seg når dei vart våte, og
slitna ofte av so det var mange plager
med dette. Likevel vart desse vass-
drevne maskinene tekne i bruk i eit
stort omfang. Kring 1875 var det i
bruk ikkje mindre enn 5000 av dei,
serleg i Agder og på Vestlandet. I
1880-åra kom so den vesle piggma-

Slagtre

skina i bruk, den var lita og lett og
kunne drivast med handemakt. Man-
ge av dei som til denne tid hadde
bruka tuskverket gjekk no over til å
bruke denne maskina, ja endåtil some
av dei som hadde hatt vassdreva ma-
skin tok til med denne, serleg der det
var lite vatn og lang veg til det. Då
so forbrenningsmotoren kom fekk ein
ei hendig drivkraft til desse små ma-
skinene. På dei store gardane Austan-
fjells og andre stader hadde dei store
dampdrevne verk sob for frå gard til
gard heilt til skurtreskaren tok over.

Men det var her som på andre om-
kverve, det gamle var seigliva. Tusta
har vore i bruk heilt fram til no, og
eg held det ikkje utruleg at: Tusti
skrell! Smått det tuskar høgt det
smell! i ei og onnor løa rundt i landet,
framleis.

S.N.

A/L Vikfalli viser
stor interesse for
fiskestell

Vikja er ei av de mange Vestlands-
elvene som er temmet av vassdrags-
ingeniørene. Da planene for utbyg-
gingen forelå, fryktet en at den na-
turlige produksjon av laks- og sjø-
aureyngel helt skulle opphøre. Kon-
sesjonsvilkårene gikk da også ut på
utsetting av et stort antall hvert år.

Driftsbestyrer Tombs er her opptatt med
å forevige den første utsetting av laks i
Vikja.

A/L Vikfalli mente det var riktig
at Vikjas laksestamme ble bevart.
Stamfisk ble derfor fanget i elva og
rogn ble sendt til Sundalsøra for
klekking.

I juni i år kom så denne tilbake
som 12-15 cm. lang ungfisk, klar for
utsetting. I alt ble vel 20 000 laks- og
sjøaureyngel satt ut, det meste i elva
Vikj a.

Nå har ledelsen for A/L Vikfalli
bestemt seg for selv å drette opp den
fisk som skal settes ut. Et klekkeri
er det funnet plass for i kraftstasjonen
ved Hove og takket være temperert
vann for stasjonen, har forsøket hit-
til vært vellykket. Idag går omlag
10 000 lakseyngel i «anlegget» og det
satses allerede på utvidelser.

Ove Johansen.

Meir lærdom

Vi har fått opplæringsleiar i NVE.
Han kom midt i ferien 1/7 so det var
få som la merke til det. Fossekallen
frette at han var komen og har hatt
ein prat med han, Olav Akre er nam-
net og han er frå Valle i Setesdal.
Han er fødd 11/6-41 og tok artium
i 1961 og var etter det i det militære
og var so lærarvikar ei tid før han
tok til på psykologistudiet i Oslo.
Embetseksamen fekk han i 1970 og
var so ei tid på personalkontoret i eit
oljeselskap, og seinare opplæringskon-
sulent i same selskapet.

Arbeidsoppgåvene her i etaten vert
å koordinere opplærings- og under-
visingsverksemda i NVE. Han skal
då samarbeide med fagavdelingane
for å finne ut kvar det trengst opp-
læring og so prøve å dekke desse
anten ved å halde kurs/seminar eller
få folk med på kurs utanfor huset.

Elles er det meininga at dei i etaten
kan få individuell rettleiing når det
gjeld opplæring og vidareutdanning.

S.N.

Truskemaskina
Tust (slyu)
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Kontorbygget 10 år
Tyrsdag den 27. oktober var slutt-

steinen nedlagd i det nye huset til
Vassdragsvesenet. Dei innbedde sam-
last i kantinen der generaldirektør
Roald ynskte alle velkomne. Her er
første delen av velkomsttala:

«Jeg vil få ønske de tilstedeværen-

de hjertelig velkommen. Det er en av
etatens store merkedager dette, og vi
er glad over å ha til stede represen-
tanter for Storting og styringsverk
sammen med dem som i første rekke
har hatt ansvare for byggesakens ut-
vikling og gjennomføring: Bygge-
komit, arkitekter, konsulenter, ho-
vedentreprenører, større leverandører,
byggeleder og de to kunstnere som
har stått for den kunstneriske utsmyk-
ningen. Vi har også gleden av å se to
tidligere generaldirektører her, nem-
lig Rogstad og Vogt, tidligere med-
lemmer av hovedstyret, fratrådte av-
delingsdirektører, representanter for 


tjenestemannsorganisasjonene, presse

og kringkasting og for de store sam-
kjøringsorganisasjoner. Vi er takk-
nemlige for at representanter for Oslo
kommune ville komme hit i dag. De
har på så mange måter hjulpet oss,
men først og fremst med å skaffe oss
tomten for dette nybygget.

I en brosjyre som er omdelt, er det
gjort nærmere rede for Vassdrags-
vesenets kontorhold gjennom årene,
og jeg skal derfor ikke gå i detalj om
det.»

Han takka statsmaktene for pen-
gane, og dei som hadde hatt med byg-
ginga å gjera for arbeidet. Om huset
sa han at når ein først skal bygge so
må det være rett å bygge so stort at
det ikkje vert for lite straks. Huset
her er ein av største kontorbygningar
i Oslo med eit volum på over 70 000
kubikkmeter.

Elles kom han inn på arbeidsom-
råda til NVE og korleis det har auka
på med oppgåver som vi skal ta oss
av.

So samlast dei innbedde i den store
hallen og der la statsråd Trasti ned
sluttsteinen. Han sa at det no var 18
år sia tanken vart teken opp om eigen
bygning for Vassdragsvesenet. Han
var gla for at saka no var koma vel
i hamn.

Direktør Moe ga so ordet til ein
representant fra funksjonærane, over-
ingeniør Sørensen. Han minte om at
desse åra vi har hatt med kontor
rundt i byen har vore litt av ei pio-
nertid, men endå so vanskeleg det
ofte har vore, so har det vorte gjort
mykje arbeid. Han meinte han kunne
love at vi skulle gjere oss verdige til
dei fine arbeidstilhøva vi no hadde
fått.

I huset er ein leigebuar, Polarinsti-
tuttet og direktør Gjelsvik helsa frå
dei. Glasiologane der og hydrologane
i NVE har mykje samarbeid og det
var noko av grunnen til at dei fekk
lov å flytte inn saman med Vass-
dragsvesenet.

Seinare var det so omvising, og til
slutt samlast alle til selskapeleg sam-
ver i kantina att. Der møttest mange
kjende som sjeldan ser kvarandre, og
praten gjekk livleg den stunda det
varde.

Fossekallen 1964
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